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  سپاسگزاري

ذهن غربیم اولین شاید بهتر بگویم یا  به نتایجی شگرف  چند سال پیش زمانی که مطالعات شخصیم
م کسب بگوی،اگر نخواهم زد میقدسه اسالمی را از تقابل بین آثار مقدسه دیانت بهایی و آثار م هایش جرقه

که توجهم را جلب دادند من بهمحمد مصطفی ترجمه شده از  خطی یک نسخهجناب علی نخجوانی ،نمود می
و به پیشنهاد ایشان من با روشن مصطفی  داد میاین متنی بود که مرا به سوي درکی بیشتر سوق . نمود

را به  ها پاورقیمتون و اضافه کردن  اصالح ،ي نسخه خطیسازآماده اجازه تماس گرفتم که بسیار صمیمانه 
من کماکان سپاسگزار جناب نخجوانی هستم که در فرایند تشویق عامشان مشوق من نیز بوده و . من دادند

زم دوست عزی. داد میشان کار را پوشش کسی هستند که هرجا تخصص من ناکافی بود تخصص و خبرگی ای
  .یاري نمود سیلور جکی نیز در آماده سازي نسخه نهایی مرا

  Laura M. Herzog هرزوگ. لورا  ام                                                                            

 )ویراستار نسخه انگلیسی(                                                                                   

  1993آوریل                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیشگفتار                                                          

یعی که اغلب بین مسلمین کمک به بهائیان انگلیسی زبان در جهت درك اساسی مواض منظور بهاین کتاب 
زمانی  1959نسخه اصلی  این کتاب در سال .در ارتباط با قرآن و امر بهایی پیش میاید تهیه گردیده است

اخیرا . شود، نگاشته شد اي وظیفهکه وي در لیبریا بود و بهائیان در لیبریا  تقاضا نمودند که متعهد چنین 
بسیاري از مواضیعی را که مورد توجه خاص مسلمین است  این کتاب بازنویسی و گسترش یافت تا بتواند

  . مورد بررسی قرار دهد

حضرت شوقی افندي وضعیت امر بهائی در برابر اسالم را مرقوم  "قد ظهر یوم المیعاد "در کتاب      
  :که عبارت ذیل بخشی از آن است اند فرموده

نباید آنی تصور نماید  خواند میاما درباره حضرت محمد رسول اهللا هر یک از مؤمنین آن که این صفحات را "
من الوجوه حتی  که اسالم یا پیغمبر آن یا کتاب و اوصیاي معینه اش یا هیچیک از تعالیم معتبره اش وجهاً

ب که ذریه امام حسین بوده و شواهد نسب حضرت با. درجه مورد اهانت قرار گرفته یا قرار گیرد ترین کمبه 
مختلف و برجسته مذکوره در تاریخ نبیل درباره روش و سلوك مبشر دیانت ما نسبت به مؤسس و ائمه و 
کتاب اسالم و تکریمات جلیه ایکه حضرت بهاءاهللا در کتاب ایقان درباره حضرت محمد و اوصیاي حقه او 

با کمال  ها کنیسههینی که حضرت عبدالبهاء در کلیساها و مخصوصا امام حسین فرید و وحید فرموده و برا
استحکام و بی پروایی علی رئوس االشهاد براي اثبات حقانیت دیانت پیغمبر عربی اقامه فرموده و در رتبه 

نزدیک ولی مهم شهادت کتبی ملکه رومانیا که در ظل مذهب انگلیکن تولد یافته و با وجود بستگی  ياخر
اختیاري او بیشتر به واسطه قرائت خطابات عمومی ارتودکس یعنی دیانت رسمی مملکت  دولتش به کلیساي

بدون  ها اینحضرت محمد اعالم نماید تمام  رسالت بهبهاء برآن شده که اذعان خود را لحضرت عبدا
  ".سازد میهیچگونه شک و تردید نظر حقیقی آئین بهائی را نسبت به دیانت اسالم معلوم و مشهود 

  .ارائه گردیده است و کتاب مقدسش است که این مجموعه اسالم به مطالب فوق در ارتباط باجه با تو

لش فقدان ر قرآن قدري پیچیده است، اما، دلیدر ارتباط با معانی مندرج دمنطقی ارائه دالیل و مباحثات   
 "بر اساس موجود الزاماً هاي ترجمهعربی نازل شده،  زبان بهاز آنجا که قرآن . ترجمه معتبر از این کتاب است

ترجمه  "تفسیر قرآن"قرآن انگلیسی داده شده مثل  هاي نسخهبه در حقیقت عناوینی که . باشند می"تفاسیر 
 .M. Mپیکتال. ام. ما توسطتوضیحی  اي ترجمه، "معنی قرآن جلیل"،و  A.J.ARBERRYآربري. ج. ا

PICKTHALL  ه خود قرآنترجمه شده ،ن"تفسیري از قرآن "که  دهد می،نشان .  



 بیشتر،،گیرد میکه قوانین و احکام را دربر )محکمات(آیات روشن و شفاف بخش اعظم قرآن در مقایسه با   
ترجمه  ،گرفت میباید انجام  رسد می نظر بهکاري که در حالی که .است  )متشابهات( "مجازي"شامل آیات 

 "علما"آیات مجازي یا متشابهات توسط روحانیون مسلمانو ارائه تفسیر   )محکمات(آیات شفافمستقیم 
عاري از زیبایی و غناي معناي منتقل شده از متن  هایی ترجمهدر بسیاري موارد این کار منجر به  .باشد می

  :خوانیم مییافت شودکه )95( التینیک نمونه از آن ممکن است در آیات آغازین سوره .شود میاصلی عربی 

  "ّینِ والتتُونِوینَ ﴾1﴿ الزَّیینطُورِ سو"  

و زیتون،کوه سینا و خاك امین و تجاوز نشده قسم یاد ) انجیر(در آیات ذکر شده خداوند به تین
بین انجیر و چه ارتباطی ":نده انگلیسی قطعا ممکن است بپرسدمعنی ظاهري صحیح است ،اما خوان.کند می
زیبایی  "؟قسم بخورد ها آنبه ه از آیات وجود دارد که خدا باید ک سلسل،و بلد امین همه در یتون،یک کوهزی

که انسان به عبارات نازله توسط حضرت  شود میزمانی آشکار  روشنی بهو معناي منتقل شده از این آیات 
ابراهیم،که در کوه تین ظاهر شد ،مسیح : در ارتباط با چهار مظهر ظهور توجه نماید 1بهاءاهللا در کتاب ایقان

  . سینا ،و محمد در مکه بلد امین هاي کوهزیتون ،موسی در  هاي کوهدر 

 هاي ترجمهدر برخی . مشخص شود)97( در ترجمه سوره قدرممکن است از مسئله  تر ظریفنمونه اي   
را در خود  تري عمیقترجمه شده ،در حالی که این کلمه معنی  "قدرت"،"قدر"انگلیسی قرآن کلمه عربی 

  :در ترجمه ذیل اینگونه است اش استفاده. 2به معنی اصلی عربی آن نزدیکتر است"محک"اصطالح . دارد

تَنَزَّلُ  ﴾3﴿ لَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌ مّنْ أَلْف شَهرٍ﴾2﴿ وما أَدراك ما لَیلَۀُ الْقَدرِ ﴾1﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ"
  "﴾5﴿ مطْلَعِ الْفَجرِ ٰسلَام هی حتَّى ﴾4﴿ بِإِذْنِ ربِّهِم مّن کُلِّ أَمرٍ الْملَائکَۀُ والرُّوح فیها

است  ارجمندتر ت کرد، شب قدر از هزار ماهچه آگاهشب قدر  ازدر شب قدر نازل کردیم، و  }قرآن را{ما "
 آن فرود آیند؛}استکه مقدر شده { کاريهر براي فرمان پروردگارشانروح به  فرشتگان با} شب {آن،در 

  ".تا دم صبح صلح و سالم استشب 

راي درك و امروزه مانعی ب عاملی براي اختالف بودهتفاسیر قرآن در طول زمان توسط علما توسعه یافته ،
ز باور مسلمین است که ظهور الهی دیگري پس ا ،نکته اصلی مخالفت .اند شدهمسلمین از امر حضرت بهاءاهللا 

که  هایی آنو نیز  رساند میر امر حضرت باب را به اثبات ان که مشروعیت اظهآیاتی از قرآ. اسالم وجود ندارد

                                                        
  کتاب ایقان . 1
در متن انگلیسی استفاده نموده و " القدر"اما ترجمھ قرآن سیلز از .قدرت استفاده کردند"آربری از کلمھ جی . ام رادول و ا. ترجمھ ھای جی. 2

یا ؛ واین شب می شمارد  را مھم حکم الھیو نیز  متانترو افتخاو  قدرتکلمھ القدر ،:"در مورد مسئلھ از پاورقی ذیل استفاده کرده است
ال یا بدلیل اینکھ پیروان محمد معتقدند کھ احکام الھی برای سال آینده در این شب ساالنھ تعیین و بخاطر برتریش نسبت بھ ھمھ شبھای دیگر س

  ."استنگونھ نامیده شده یااستقرار می یابد،



اي ادراك شده که مانع پذیرش امر  گونه به،تفسیر شده و به تبع آن دهد میبشارت به پیام حضرت بهاءاهللا 
است که یهودیان براي  یهای آناساسا همانند  کنند میاستداللی که مسلمین براي بهائیان ارائه .شود میبهائی 

است که توسط  بعالوه،این همان مطلبی.خود مسیحیان براي مسلمین ارائه نمودند نوبه بهمسیحیان و 
به که با هم اکثریت وسیعی از معتقدین  نیز پذیرفته شدهمسلمانان شیعه و سنی دو فرقه عمده مسلمانان 

    .دهند میتشکیل را  اسالم

، تفسیري که از جانب خداوند  ارائه گردیدهحقیقی قرآن از طریق حضرت بهاءاهللا بهائیان معتقدند که تفسیر 
ن تفسیر محصول فکر بشر نیست،بلکه تفسیر ای. براي این یوم فرستاده شده استاز طریق مظهر ظهورش 
ذکر شود که  در این رابطه جالب است . ده استکه در موعد مقرر نازل گردی باشد میموعود خداوند در قرآن 

که با مفاهیم بهایی در تناقض  اند کردهاخیر ،محققین اسالمی تفاسیري از برخی آیات قرآن ارائه  هاي دههدر 
  .نیست و سازگار است

تفسیر سوره را   که تقاضاياست که در پاسخ به کسی  3)91(والشمس حضرت بهاءاهللا در تفسیر سوره  
جا که کالم الهی نامحدود و نامتناهی است ،در معنایش نیز محدودیتی که از آن فرمایند مینموده بود ،توضیح 

ین بر طبق منظر آثار دیانت بهایی مهم است که تاکید نمائیم که تفاسیر نویسندگان که در ابنابر. وجود ندارد
  .این متن آمده چیزي بیش از درك شخصیشان از معدود معانی آیات قرآن نیست

  محمد مصطفی                                                                                                            

  

  

  

  

   

  

  

  

                                                        
  .را برای برگزیده ای از این تفسیر مشاھده نمائید 117و116منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا ص 3



  فصل اول                                                         

  تفسیر قرآن                                                             

: اند شدهعموما بسیاري از تفاسیربا استنتاج از این عبارت نوشته .مسئولیت تفسیر قرآن کار حساسی است
که تفسیر ،درکی شخصی را منعکس  دهد میاین جمله نشان . "دانند میفقط خدا و رسولش حقیقت را "

  .ماند مینموده و تفسیر حقیقی در علم الهی و رسولش محمد باقی 

در سوره آل عمران  وضوح بهاین انذار .ستخداوند در قرآن مسلمین را در برابرتفسیر قرآن هشدار داده ا    
  )5،آیه 3(بیان شده است

"اتتَشَابِهأُخَرُ متَابِ والْک نَّ أُمه اتکَمحم اتآی نْهم تَابالْک کلَیي أَنزَلَ عالَّذ وی ۖ◌  هینَ فا الَّذفَأَم 
هتَأْوِیل غَاءتابتْنَۀِ والْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَییز قُلُوبِهِم  ◌ۗه والرَّاسخُونَ  ۗ◌  وما یعلَم تَأْوِیلَه إِلَّا اللـَّ

  "أُولُو الْأَلْبابِ وما یذَّکَّرُ إِلَّا ۗ◌  فی الْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ مّنْ عند ربِّنَا

است  }صریح و روشن{از آن آیات محکم اي پارهفرستاد  فروتو را بر} قرآن {این کتاب ی کهکساوست "
 انحراف هایشان دلکه در  اما کسانی .}که تأویل پذیرند{اتند دیگر متشابه }اي پاره{و  اساس کتابند ها آن

 را شتاویل با آنکه  کنند میاز متشابه آن پیروي  }دبه دلخواه خو{جویی و طلب تأویل آن فتنه  براياست 
 چهمحکم و چه{ما بدان ایمان آوردیم همه گویند میآنان که  .داند نمیکسی دانش  و ریشه داران درجز خدا 

   )ترجمه فوالدوند( "..شود نمیکسی متذکر  و جز خردمندان ستاز جانب پروردگار ما }متشابه

  بخشی از این آیه توسط حضرت بهاءاهللا در کتاب ایقان ذکر گردیده که تاکیدي است بر درك بیشتر مفهوم 

  4"و ما یعلم تاویله اال اهللا والراسخون فی العلم"

آیات  .از آیه فوق بدیهی است که قرآن حاوي آیاتی است که روشن و واضحند و نیز آیاتی که متشابهاتند
،مانند آیاتی درباره نماز،وضو  کنند میهستند که قوانین و احکام دین را ارائه  هایی آنواضح 

یک جامعه مستقل متمایز  عنوان بهاین قوانین و احکام پیروان قرآن را . ،صدقه،ازدواج،طالق و ارث،روزه
زي به تفسیر آیاتی که درباره این احکام و قوانین است چون واضح و شفاف است اساسا و الزاما نیا. سازد می

 شود میهر زمان که مورد یا موقعیت خاصی درباره کاربرد این آیات پیش بیاید عموما اینطور ادراك .ندارند
 منظور بهو پس از آن صاحبان خرد مشخص ،ممکن است این آیات را  "الراسخون فی العلم"که الگوي اول 

  .توضیح و تفسیر نمایند ،قابل استفاده نمودن آن توسط افراد
                                                        

کسانی کھ در علم دارای "تفسیر شیعی . را نیز مالحظھ نمائید  118. خباتی از آثار حضرت باب صمنت. ،ترجمھ166و 14کتاب ایقان،ص . 4
  را مالحظھ کنید 2-151. مؤمن ص. اثر م مقدمھ ای برشیعھ اسالم. اشاره بھ امامت است" پایھ محکم ھستند



آیات  ،رهبران عنوان بهکه  هایی آن. اما آیات متشابهات قطعا براي قابل فهم شدنشان نیازمند تفسیرند  
،در جستجوي  نمایند میهواها و اوهام خود اعالن رسمی  ،بر طبق کنند می "تفسیر جهت گیرانه" ،قرآنی را 

تفسیر این .ختالف ختم خواهد شددر نهایت به خطا و ضاللت و اشرح و تفصیل معانی آیات متشابهاتند که 
د تفسیر خود راعلیرغم دانش خود آشکار است که اجازه ندارن "الراسخون فی العلم"آیات فقط در علم الهی و 

که آیات متشابهات قرآن را نباید  دانند می ،نی که به موهبت ادراك مزینند ،افرادي با دانش حقیقیآنا. نمایند
  .با اذهان مادي تفسیر معتبر نمود توان نمیو 

  :فرماید میاهللا  خداوند خطاب به محمد رسول) 16-19 ،آیات75(در سوره قیامت  

"لَ بِهجتَعل انَکسل بِه رِّك16﴿ لَا تُح﴾ قُرْآنَهو هعمنَا جلَی17﴿ إِنَّ ع﴾ قُرْآنَه فَاتَّبِع إِنَّ  ﴾18﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاه ثُم
انَهینَا بلَی19﴿ ع﴾."  

شتابزدگی به خرج دهی؛در } قرآن{زود به حرکت در نیاور تا در خواندن }در هنگام وحی{زبانت  را "
خواندن آنرا دنبال  }همانگونه{خواندیمبررا  چون آن، پس بر عهده ماست؛ آنگردآوردن  و خواندن  حقیقت

   ".ماستعهده بر  } نیز{توضیح آن  پسس کن؛

  .ترجمه شده که هر دو معنی مشابهی دارد "توضیح ده آنرا") روشن ساز آنرا( "بیانه" ها ترجمهی در بعض

شتاب  براي درك قرآن":که خداوند محمد و از آن طریق پیروانش را فراخواند که  شود میاز آیه فوق معلوم  
توضیح کتاب را نازل خواهد  ،که خود دهد میبعالوه خداوند اطمینان  ".مکن،بلکه دستورات آن را پیروي کن

   . و این تبیین در آینده در موقعی معین انجام خواهد شد. نمود

   :آمده است )1- 50،آیات 7(در سوره اعراف   

یوم  ۚ◌   تَأْوِیلَههلْ ینظُرُونَ إِلَّا  ﴾52﴿ علْمٍ هدى ورحمۀً لّقَومٍ یؤْمنُونَ ٰفَصلْنَاه علَى کتاببلَقَد جِئْنَاهم " "
فَهل لَّنَا من شُفَعاء فَیشْفَعوا لَنَا أَو نُرَد  الحقبیأْتی تَأْوِیلُه یقُولُ الَّذینَ نَسوه من قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربِّنَا 

  5"م ما کَانُوا یفْتَرُونَقَد خَسرُوا أَنفُسهم وضَلَّ عنْه ۚ◌   فَنَعملَ غَیرَ الَّذي کُنَّا نَعملُ

و براي گروهی  ایم ساختهکه آنرا از روي دانش روشن و شیوایش  ایم آوردهو در حقیقت ما براي آنان کتابی "
جز در انتظار تأویل آنند؟ روزي که تأویلش فرا رسد }آنان{هدایت و رحمتی است؛ آیا  آورند میکه ایمان 

حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس  گویند می اند سپردهی کسانی که آن را پیش از آن به فراموش

                                                        
  .را مالحظھ کنید11،پایان ص58- 51،صصتفسیری بر، آنگاه بر ماست کھ آنرا توضیح دھیم،2،بخشمعجزات و استعارات. 5

، در ارتباط با پیشگوئیھا در رابطھ با گشودن مھر آثار 213.شرح داده شده توسط میرزا ابولفضل در فرائد، ص. 10:40مراجعھ شود بھ قرآن 
  یافت زات و متشابھاتمعج 25و  10.توان در صص اره این موضوع را می تفسیر دیگر در بھ. در زمان رجعت



باز گردانده شویم تا } دنیا بهممکن است {ما را شفاعتگرانی هست که براي ما شفاعت کنند یا } امروز{آیا 
به خویشتن زیان زدند و آنچه را به دروغ } آنان{که  راستی بهانجام دهیم؟  دادیم میغیر از آنچه انجام 

  ".از کف دادند  ساختند می

بر  "هل ینظرون اال تاویله ". که تفسیر قرآن در آینده انجام خواهد شد نماید میبنا بر این خداوند تاکید   
بعالوه، آیه تاکید دارد که زمانی که .باید منتظر و در جستجوي تفسیر آینده باشند ها آناین داللت دارد که 

  .تفسیر ظاهر شد توسط افراد بی اعتنا و فراموشکار رد شده و با مخالفت مواجه خواهد شد

طی قرون بعد ،پس از صعود و رفتن . نه محمد و نه هیچیک از جانشینانش تفسیري از قرآن باقی نگذاشتند 
در جهت تفسیر صورت گرفت اما هیچیک ادعاي اعتبار یا اصالت الهی از  هایی تالشان از عالم ،امام

  .تفسیراتشان نداشتند

توضیح ذیل در رابطه با تالوت و گردآوري  "شش درس درباره اسالم"در   MARZEH GAILمرضیه گیل  
  :است رخین توافق دارند ،ارائه نمودهآیات قرآن که درمورد آن عموم مو

نخل ،چرم ، سنگ، تیغه شانه گوسفند  هاي برگآیات در لحظه نزول یا کمی پس از آن بر روي ... " 
و  را از حفظ داشتند ها آنحافظه حیرت انگیزي داشتند و بسیاري  ها عرب؛ بعالوه، شد مینوشته 

کشته شدند؛ بنابراین  ها جنگکمی پس از صعود حضرت محمد بسیاري از تالوت کنندگان قرآن در 
به کاتب حضرت محمد ،زید ابن این امر مسئولیت  آمد؛ نظر بهجمع آوري کل قرآن در یک جا الزم 

کل قرآن  دنبال بهاز این رو ،علیرغم شبهات و تردیدهایی که ویژگی کار بود، زید . ثابت محول شد
گرفتن تقدم زمانی در ابتداي  طوالنی را بدون در نظر هاي سوره سادگی بهگشت و آنرا جمع نمود، 

اول نازل ،گوید میکه درباره یوم اهللا سخن کوتاه در پایان، هاي سورهدر حقیقت، . کتاب قرار داد 
در بسیاري از  هایی تفاوتمتن زید تا زمان خالفت عمر معتبر باقی ماند اما معلوم شد که ....اند شده

متفاوتی داشتند، از اینرو خلیفه عثمان  هاي قرائترخنه کرده است؛ مردم سوریه و عراق  ها نسخه
. همه نسخ را با نسخه اصلی زید مقایسه نمود، زید و سه همکار دیگر براي اینکار منصوب شدند

نسخی از این نسخه اصالح شده به همه شهرها فرستاده شد ، همه نسخ دیگر سوزانده شدند،و همه 
گردآوري اصلی زید دو یا سه سال . ه خلیفه سوم استآنچه که ما هنوز داریم این نسخه اصالح شد

صعود محمدانجام شد و در مورد صحت آن هیچ تردیدي نیست، امام علی و بسیاري از پس 
روزانه مورد  طور بهمجزا نیز  هایی بخشنسخ  آنگهیو داشتند آنجا بودند ، ازعابدینی که قرآن را از بر

  ".گرفت میاستفاده قرار 



گردآوري و اصالح آن که . در دوران حیات حضرت محمد نازل ،تالوت، و محافظت گردید بنابراین قرآن  
خدا وعده داد که تفسیر قرآن را . پس از صعود وي انجام شد الفاصلهمنتج به شکل فعلی آن گردید ب

 تفسیري که به حکم الهی ظاهر خواهد شد بروند،و بعدا يمومنین قرار گذاشتند که به جستجو. فرستد می
اختالف و جهت گیري از جانب مفسر شده که هر تفسیري در آن اثنا انجام شود نه تنها منجر به  دانذار شدن

  .شود می نیز موجب تفرقه و نفاقبلکه 

بنابراین چطور و چه موقع تفسیر وعده داده شده براي عالم قابل دستیابی خواهد بود؟ چه کسی با تفسیر به 
  عالم خواهد آمد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



  فصل دوم

  پیدایش دو مظهر ظهور عظیم

در قرآن از میان سایر اسماء . در همه کتب مقدسه ، به پیدایش دو مظهر ظهور عظیم بشارت داده شده است
 "امام مهدي" عنوان بهبراي مسلمانان این دو مظهر ظهور عظیم . نامیده شده است"اعالن عظیم"این ظهور  

و اینطور تفهیم شده که او  شود میمهدي نامیده  سادگی بهمهدي گاهی اوقات  امام. مشهورند "مسیح"و 
  . همان مقصود است

. چرخد میآیه قرآن  6200از تقریبا  5000که حول حدود  دهد میمحوري را شکل ، ها آنباور به ظهور 
عشق،اتحاد،عدالت و دوظهور باید طلیعه تفسیر حقیقی کتاب باشند کل عالم را اصالح کنند،عصري جدید از 

   "پروردگارش بدرخشد6به نور "صلح در میان ملل تاسیس نمایند و سبب شوند که ارض بنا به وعده قرآن 

شک  دهند میمسلمین اعم از شیعه و سنی که دو فرقه اصلی اسالم را تشکیل  7تا قرن هشتم هجري  
اما در طی . نداشتند که در روز موعود مهدي براي اعالن و تمهید مسیر براي ظهور مسیح ظاهر خواهد شد

که در  8دیثیبنام ابن خلدون ظاهر شدند که به اعتبار احا این قرن تعدادي از علما از جمله یک تونسی
ور مهدي در فرقه سنی بیشتر واقعه ظه از آن زمان.ایجاد شک و شبهه نمودندارتباط با ظهور مهدي بود 

  .اهمیت خود را از دست داد اما باور شیعه بر این واقعه کماکان تزلزل ناپذیر باقیماند

اما هم شیعه و هم سنی معتقدند که مسیح یا مهدي بر شریعت ،فقه اسالمی یا قانون مذهبی قرآن حکومت  
به . خواهد گردید ها نهضتاي پیروز خواهد شد که جایگزین سایر ادیان و  گونه بههد نمود ،و اسالم اخو

بلکه با قرآن که مهدي و مسیح با کتابی از جانب خدا به عالم نخواهند آمد  معتقدند که ها آنعبارت دیگر،
عدي از اینرو، درها براي ورد ظهور الهی ب. دهند میتاثیرش را در زمان ظهورشان از دست داده است ادامه 

  . بسته است
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 .میالدی حضرت محمد از مکھ بھ مدینھ ھجرت نمود662آغازتقویم اسالمی از زمانی است کھ در سال .  7
روایات یا احادیث بیانات ،اعمال و تصمیمات محمد پیامبر است کھ بصورت شفاھی قبل از آنکھ بصورت کتبی جمع آوری گردد برای نسلھا  8

بھائیان تنھا احادیثی را کھ . عتبار و کاربرد حدیث برای حیات مسلم و قوانین اسالمی ادامھ داردبحث در ارتباط با ا.دست بدست گشتھ است
سنت توسط طلعات مقدسھ امر تایید شده می پذیرند ،اما احادیثی را کھ توسط اکثریت دکترھای دینِی تایید شده در مدارس علوم دینی ھم از اھل 

  .رندو ھم شیعھ معتبر شناختھ شده نیز می پذی



  

  تفسیر و صرف و نحو عربی 

عالوه بر مطالعه اصل،  ترکیب و کاربرد صحیح لغات . تفسیر قرآن باید صرف و نحو کلمات را در نظر بگیرد   
شرایط یا زمینه تاریخی دلیل ظهور . در یک جمله ،سابقه تاریخی نزول آیات نیز باید مورد توجه قرار گیرد

  . کند میده، و به درك بهتر عناصر کمک آیات را ارائه دا

جاي تعجب نیست که . تاسف باري نادیده گرفته شده است نحو به، این قوانین اساسی ها نمونهدر برخی از  
مفسرین در انحرافات وقیحانه از قوانین ترجمه جایی که آیات قرآن در رابطه با آمدن منبع وحی ،کتاب یا 

جعلنه قرءنا عربیا لعلکم " فرموده کریمانهبا وجودي که خداوند . مظهر ظهورالهی بعدي است مقصر باشند
. اند نمودهکلمات خداوند را غلط تفسیر ،نازل شده  انرایش بهاین پیروان عربی زبان که قرآن اما ،9"تعقلون

  .شود میچند نمونه ارائه ذیال 

  اده شدهنام کتاب وعده د

اشاره  "بیان"و  "قرآن"، که در فصل قبل ذکر شد، به مشتقات کلمات )9- 16،آیات75(در سوره قیامت 
معانی کلمات ذیل ممکن است در درك . اسم خاص بکار نرفته بودند صورت بهگردید اما در آنجا کلمات 

  .بعدي الزم باشد هاي پاراگراف

  از برخوانی:قرآن

  از برخوانیش: هقرآنَ

  روشن نمودن یا توضیح: بیان

  روشن نمودن یا توضیح دادن آن: هبیانَ

نام دارد اما کلمه  "قرآن"خاص در عربی همیشه معنی دارند و کتاب نازله بر محمد   هاي اسمو  ها اسم
که نام کتاب نازله بر حضرت باب است در  "بیان"به معنی از برخوانی نیز هست؛ همینطور کلمه  "قرآن "

  .باشد می نطق، یا ایراد نطقبه معنی توضیحات یا  "بیان"حالی که 

و  PICKTALL،پیکتال  ARBERRYآربري RODWEL Lتوسط رادول ) 55(الرحمن چهار آیه اول سوره 
  :یوسف علی اینگونه ترجمه شده است
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  مهربانخداي 

  قرآن آموخت

  انسان را خلق کرد

  به اوتعلیم نطق و بیان فرمود

  )رادول(

  خداوند رحمان

  قرآن آموخت 

  انسان را خلق کرد

  و به او توضیح آموخت

  )آربري(

  خداي کریم

  معرفت قرآن را آموخت

  انسان را خلق کرد

  و به او سخن آموخت

  )پیکتال(

  خداي مهربان

  کسی است که قرآن آموخت

  آموخت) و هوش و خرد(انسان را خلق کرد و به او نطق 

  )یوسف علی(



هست با هم توافق  "قرآن "هر چهار ترجمه از آیه دوم در ترجمه نام قرآن آنطور که در متن عربی یعنی در 
بیان ارائه دادند در  را 10"بیان"نی کلمه اما بدیهی است که مفسرین به مترجمین نسخه انگلیسی مع. دارند

نسخه عربی . نازله از جانب محمد حفظ نمودند "قرآن"را نمایانگر کتاب  "قرآن"حالی که معنی کلمه 
از اینرو یک نام . حروف بزرگ یا حروف کوچک ندارد که بین اسامی خاص و کلمات ساده تمایز قائل شود

  .شود میخاص و یک اسم ساده به یک صورت نوشته 

را اسم  "بیان"و  "قرآن"باید  معنی هر دو کلمه ) 55(یک ترجمه صحیح یا تفسیر این آیات سوره الرحمن   
یک ترجمه صحیح براي یکی اسم خاص و براي دیگري معنی . در نظر بگیرند "بیان"قرآن و "خاص کتب 

با همانطور که  داند مین را الزامی قوانین عرف عربی هم در نوشتن و هم در گفتن ای. گیرد نمیدیگر در نظر 
  . هم قرآن و هم بیان را آموخته است که بینیم مینیز "الرحمن"خود آیات مالحظه 

 دهد میخواننده ممکن است ذکر کند که نظم ترتیب تاریخی وقایع آنطور که در چهار آیه بیان شده نشان    
این مفهوم را اگر تعالیم . "انسان را خلق کرد...دادقران را تعلیم  ":که قرآن قبل از خلقت انسان آموخته شد

 دلیل بهخداوند رحمن . شود میقران را حیات بخش و خالق نسل جدیدي از انسان در نظر بگیریم روشن 
  .بیان را نیز بر یکی از رسوالنش ، حضرت باب ،فرستاد. رحمتش قرآن را بر محمد رسولش فرستاد

  شدهزمان آینده جایگزین زمان گذشته  

پیشگویی جالبی از ظهور باب و بهاءاهللا وجود دارد اما مفسرین ) 98(در چهار آیه اول  سوره البینه  
اي است که ترجمه رادول آنطور که توسط نویسنده  گونه بهاهمیت این آیات .اند نمودهمترجمین را گمراه 

  :در هردو خط کشیده شده است ها تفاوتزیر . ادراك شده پهلو به پهلوي ترجمه اصل عربی است

  رادول                                                                          ترجمه اصالح شده   

  کافران اهل کتاب و مشرکان                                             کافران اهل کتاب و مشرکان            

  .بیاید ها آنبر تا آنکه برهان  نیستندجدا                                   .آمد ها آنبر تا آنکه برهان  نبودندجدا 

  رسول از جانب خدا کتب آسمانی پاك                                 رسولی از جانب خدا صفحات پاك

  را  ارزشمندکتب                                                 کند میتالوت  ها آنبر را 

  نماید میتالوت برآنها                            مسطور استمحکم  هاي نامه ها آنکه در 
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  اهل کتاب راه تفرقه و خالف نپیمودند                             اهل کتاب متفرق نشدند تا آنکه حجت

  .را حجت آمد                                      برآنها بیاید ها آنمگر پس آنکه 

دلیل "و  "عالمت روشن"، "حجت روشن"متون ترجمه آربري و پکتال همانند یکدیگر است اما بجاي  
  :دگرگونی معنی از طریق تفسیر در عبارات ذیل بهتر ادراك خواهد شد.بکار رفته است "روشن

  .یهودیان هستندمسیحیان و : "اهل کتاب"  

  .رش اسالم و محمد امتناع ورزیدندیحیان و یهودیانی هستند که از پذیمس "کافران اهل کتاب "  

 ندی امسیحنه  هاآن. اند برگزیدهکسانی هستند که خدایان دیگري سواي خداي واحد حقیقی را  "مشرکین"  
  . بودند و نه یهودي ،بلکه بت پرستانی هستند که در زمان محمد در عربستان

تفاوت اصلی بین ترجمه رادول و ترجمه اصالح شده در آیه اول است که ترجمه رادول زمان گذشته را     
 تواند میچطور چنین تفاوتی . برد میدر حالی که ترجمه صحیح زمان آینده را بکار  دهد میبراي واقعه نشان 

  وجود داشته باشد؟

 بهحجت "در حالی که آیه چهارم ) زمان آینده(خواهد آمد "حجت"که  دهد میاصل عربی آیه اول نشان   
موضوع بعدا توسط ترجمه یوسف علی تاکید شده ،جایی که آیه  این. نکه االن آمده است اشاره شدهآ عنوان

در حالی که آیه چهارم بر آمدن حجت در  کند میرویدادي در آینده اشاره  عنوان به "حجت"اول به آمدن 
  .ردحال حاضر تاکید دا

رسولی است که صفحات پاك را که در کتب ارزشمند "که میاید  "حجتی"که  دهد میآیات بعدي توضیح  
وجود دارد، یکی آنی است که خواهد آمد و یکی آنی که  "حجت"دو بنابراین واضحا، . "نماید میاست تالوت 

  .در زمان نزول این آیات آمده بود

که در آیه چهارم ذکر شده بر این توافق دارند که حجت  "حجت روشن"با هم درمورد  ها ترجمهتفاسیر و   
آمدن به عربی را "ن زمان آینده با توجه به اشاره به آیه اول،مفسری. اشاره به آمدن محمد رسول اهللا است

د که حجتی که میاید کسی جز محم دهد مییوسف علی شرح .کردند در زمان گذشته  "آمدن "جایگزین 
هیچ  شود میتا آنجا که به مفسرین مربوط . رسول اهللا که زمانی که این آیات نازل شده حضور داشته، نیست

آینده به گذشته  سادگی بهبراي حل این مسئله . وجود داشته باشد تواند نمیرسولی در آینده پس از محمد 
   .مجبور به تبعیت بودند سادگی بهانگلیسی نیز  هاي ترجمهتفسیر شد و 



که این آیات اشاره به دو رسول متمایز از یکدیگر  گذارد نمیاما معنی این آیات هیچ شکی باقی   
رسولی که در آینده میاید وضعیت کفار و مشرکین را که تا ظهور رسول خدا از عقاید خود بر .نمایند می

مسیحیان و یهودیان آنوقت به حقیقت محمد ایمان آورده و دیگر در شمار کفار .دهد می، تغییر گردند نمی
  . ورده و دیگر مشرك نخواهند بودآنخواهند بود در حالی که مشرکین نیز به یک خداي حقیقی ایمان 

بهائیان با پیشینه مسیحی و یهودي . این دقیقا همانی است که با آمدن حضرت بهاءاهللا در عالم رخ داد
تا زمانی که حجت روشن ،حضرت  دبودن "کافر"در رابطه با محمد  ها آن. لت حضرت محمد را پذیرفتندرسا

مصداق نداشت چون آنها به خدا ،مسیح و  ها آناین کلمه قبل از ظهور محمد درمورد . بهاءاهللا ،ظاهر شدند
  . نسبت داده شد ها بدان تنها پس از انکار محمد "کفار"صفت . بودند "اهل کتاب"موسی اعتقاد داشتند و 

برخی به او ایمان آوردند و از مؤمنین محسوب : تقسیم شدند ها آنظاهر شد  ها آنزمانی که محمد بر    
ما تفرق الذین  ":از اینرو آیه. نامیده شدند "کفار":و  شدند ،در حالیکه سایرین از پذیرش او سر باز زدند 

را  ها آنر پس از آنکه اهل کتاب راه تفرقه و خالف نپیمودند مگ("اوتواالکتب اال من بعد ما جاءتهم البینه
  .نازل شد) حجت آمد

و از که اختالفات بین مسیحیان و یهودیان تنها در روز قیامت  دهد میتوضیح ) 107،آیه 2(سوره البقره 
  :حل خواهد شد ،طریق پیام محمد 

شَیء وهم یتْلُونَ  ٰلَیست الْیهود علَى ٰشَیء وقَالَت النَّصارى ٰعلَى ٰوقَالَت الْیهود لَیست النَّصارى"
تَابالْک  ◌ۗ هِملثْلَ قَوونَ ملَمعینَ لَا یقَالَ الَّذ ککَذَل   ◌ۚ  کُمحی ه یوم الْقیامۀِ فیما کَانُوا فیه  مینهبفَاللـَّ

  "یخْتَلفُونَ

رسایان برحق نیستند و ترسایان گفتند یهودیان برحق نیستند با آنکه آنان و یهودیان گفتند ت(
همانند گفته ایشان گفتند پس خداوند روز رستاخیز } سخنی{افراد نادان نیز . خوانند میرا } آسمانی{کتاب

  ).میان آنان داوري خواهد کرد کردند میدر آنچه با هم اختالف 

صفحات پاك کتب "خواننده مالحظه خواهد نمود که رسولی خواهد آمد که ) 98(در سوره البینه  
  . یک کتاب است ، این بیش ازنماید میتالوت را  "ارزشمند

،آل 3سوره (را فرستاد "کتاب "اوست که بر تو : یک کتاب بر محمد نازل فرمود،قرآن اما خداوند تنها"
  )لیک الکتبهو الذي انزل ع)(5عمران،آیه 

  .مسیحیان و یهودیان نیز نزد مسلمین امت اهل کتاب هستند ، یک اسم مفرد 



محمد ،عیسی و موسی باشد  تواند نمیواضح است که رسولی که قرار است با کتب ارزشمند بیاید  راینببنا 
حجت ("البینه"و  11اما بر حضرت بهاءاهللا کتب بسیاري نازل شد. گیرنده یک کتاب هستندکه هر یک 

اي که قبال آمده بود ظهور حضرت  "البینه". وعده داده شده در آیات ظهور حضرت بهاءاهللا است)روشن
  .محمد بود

  نام حضرت باب و حضرت بهاءاهللا در قرآن ذکر شده است

  . در قرآن آمده است که عیسی مسیح به ظهور حضرت محمد بشارت داده است

ه إِلَیکُم مصدّقًا لّما بینَ یدي منَ التَّوراةِ ومبشّرًا  " نّی رسولُ اللـَّ یأْتی من  به رسولیا بنی إِسرَائیلَ إِ
دمأَح همي اسدع12 "ب  

و  کنم میشما هستم تورات را که پیش از من بوده تصدیق  سوي بهاي فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا (
  )که پس از من میاید و نام او احمد است بشارتگرم اي فرستادهبه 

 بهاگر ظهور محمد رسول اهللا در اشارات انجیلی پیش گویی شده نام حضرت باب و حضرت بهاءاهللا کجا 
  در قرآن ذکر شده است؟ وضوح

د که انتظار داشته باشیم علما در قرآن ذکر شده بود ،دلیل کمی وجود دار روشنی بهاگر نام باب و بهاءاهللا  
صفات  عنوان بهشکوه خداوند تفسیر نکرده باشند ،وباین کلمات  عنوان بهدروازه و بهاءاهللا را  عنوان بهباب را 

 "ایراد سخن"عنوان بهرا  "بیان"و  کنند میکسانی که زمان گذشته را جایگزین آینده  .روحانی اشاره کنند
مانع از قبول ظهورات الهی پس از  طریقی بهآمادگی اینرا نیز دارند که  نحو همین به، نمایند میتفسیر 

رد قاطع  امکان  ظهور بعدي پس از محمد ،نیازمند رد تفسیر پیشگوییهاي قرآن در رابطه با . محمد گردند
  . ظهور باب و بهاءاهللا است

در ارتباط با جمله قرآن که ظهور رسولی بنام احمد در انجیل نوشته شده است،مسیحیان نتوانستند کلمه   
بعدها مشاجره این بود که حتی اگر نام احمد هم در عهد جدید آمده باشد . احمد را در عهد جدید پیدا کنند
  .،اسم پیغمبر محمد است نه احمد

رات به ل دست برده و از عهد جدید همه اشاکه در انجیمسیحیان شد  این کار منتج به اتهاماتی مستقیم به
را که ظاهرا حاوي پیشگوییهایی saint BARNABASاز جمله انجیل سنت بارناباس  اند کردهمحمد را پاك 
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 زبان بهعربی است و عهد جدید  اي کلمهاما، چون احمد . روشن در ارتباط با آمدن محمد بعد از مسیح بود
در نسخه یونانی عهد جدید به محمد . ه نشده کلمه احمد بدین صورت را نتوانستند پیدا کنندعربی نوشت

که به معناي آرامش "یا فراغلیط "پاراکلیت"پیغمبر اشاره ، و معادل یونانی کلمه احمد را با بکار بردن 
  .است استفاده نموده است 13دهنده یا منجی ترجمه شده و معنی نام احمد
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  فصل سوم

  جدید در قرن نوزدهم هاي نهضتتفاسیر و 

تفاسیر موجود قرآن بر اساس این مفهوم است که پس از محمد همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد،  
پیامبر یا رسول دیگري از جانب خداوند ظاهر نخواهد شد، و نتیجتا کتاب یا قانون دیگري بعد از اسالم 

ارتباط با ظهور مهدي و بازگشت مسیح پذیرفته شده ،اما هرفرقه اي از اسالم با  عقایدي در. نخواهد بود
فقط به عنوان مصلحین اسالم نگاه در کل، مسلمین به مهدي و مسیح . کند مینگاه  ها آنشرایط خاصی به 

  .پهنه گیتی است آن بر،که وظیفه اصلیشان برگرداندن مسلمین به اسالم سنتی و سلطه کنند می

  سودان اهل مهدي   

محمد احمد سودانی بود که توسط  ها آناز بین . موجب تشویق تعدادي در ادعاي مهدویت شدافزایش فساد 
خواست که به  ها آنخطاب به سالطین و قانونگزاران نوشت و از  هایی نامهتعدادي از پیروانش تشویق شده و 

به پیروان خویش  هایش بخشنامهدر یکی از . دار داددر برابر عدم ایمان هش ها آناو ایمان بیاورند و به 
پرچمی –اطمینان داد که محمد رسول اهللا به او گفته که خداوند به او نشانه دیگري داده که او مهدي است 

آن خدا پیروانش را  وسیله بهو  شود میدر جلوحمل ) فرشته مرگ(از نور که در موارد جنگ توسط عزرائیل 
  .کند میحمایت نموده و در قلب دشمنان وحشت ایجاد 

را برد اما بعدا گرفتار بی نظمی و  ها جنگمهدي سودانی به جنگ با مصر و بریتانیا رفت و در ابتدا     
  .در گذشت 1885اغتشاش شده و در سال 

  قادیانیه و احمدیه هاي نهضت

آن دوره شاهد نهضت دیگري ،شبیه همان که در سودان رخ داد،بود که در هندوستان شروع اما پیامدهاي  
  .داشت تري وسیع

وي ادعا نمود که . درگذشت 1908متولد و در سال  1839میرزا احمد قادیانی ،از هندوستان که در سال  
هجري  14حیا کننده دین در قرن او خود را ا. که در قران بدان بشارت داده شدهرجعت مسیح است 

توضیح داد که  "دالیل احمدیه"بعدها در کتابش بنام . او هر گونه ادعاي پیامبري را انکار نمود. دانست می
بعالوه او .باشند می) علویه(که قرار است بعد از اسالم ظاهر شوند اشخاص مقدسی از سالله محمد هایی مسیح
  "....یابد نمیانبیا است و به تبع آن سلسله نبوت  ادامه و پیامبر ما محمد خاتم ...": نوشت



یک فرقه به احمدیه معروف شدند که به امامت او . پس از مرگ وي، پیروانش به دو فرقه تقسیم شدند  
اعتقاد داشتند و استدالل  شیپیامبربه  دیگري که به قادیانیه معروف بودند. پیامبرشمعتقد بودند نه 

بدین . توسط حضرت محمد به معنی زینت خوانده و تلفظ شده است14که کلمه خاتم در آیه قران  کردند می
 با ،دهد میتغییر معنی  ت بهِ  کسره َ یا فتحه کلمه خاتم با افزودن. معنی که محمد زینت پیامبران است

ی وجود ندارد خواندن از آنجا که حروف صدا دار در عرب.دهد میمعنی آخرین  فتحه َ معنی زینت و با کسره ِ
تفسیري که آمدن پیامبران پس از محمد  خوانند میدیانی ها آنرا خاتَم یا زینت اق.به هر دو صورت مجاز است

 15"زینت پیامبران"اما حضرت شوقی افندي این کلمه را بر طبق آثار حضرت بهاءاهللا .سازد میرا امکان پذیر 
  .اند فرمودهترجمه 

  

  مصلحین ،نه پیامبران

اصولشان در پرتو تجزیه و تحلیل  مشابه و نه هاي نهضتجزئیات فوق یا بحث پیرامون  نه هدف این گردآوري
جالب است اشاره شود که هدف این بررسی و مطالعه این حقیقت است که مهدي .  باشد میحقیقت مذهبی 

که با وجودي که ظهور الهی با را بر این باور بنا نهادند  هایشان نهضتسودانی و میرزا غالم احمد قادیانی  
بر  ها نهضتاز اینرو، علت تاکید این . بیاید تواند میظهور حضرت محمد خاتمه یافته است اما یک مصلح 

وسیع و خودسري در دنیا  هاي شرارتاین بود که پذیرش این مطلب براي فرد عادي که عمرش با  "اصالح"
  .است تر راحتتیره و تار گشته 

انکار قادیانی از . شده از قران و روایات متداول موجب سردرگمی در دنیاي اسالم شده استتفاسیر ارائه  
یکی از ارکان مهم و پذیرفته شده عدم تاکید بر این دو رویداد ،ظهور آینده مهدي و مسیح در روز قیامت ،و 

  .را تضعیف نمودباور اسالمی 

روایت . قادیانی ها بر یک روایت تنها از جانب حضرت محمد در رد باور ظهور مهدي تکیه دارند  
رد  ها آناین موضوع توسط  ارهببسیاري از روایات دیگر در . "هیچ مهدي وجود ندارد مگر عیسی"اینست

ین اصل که هردو هم تاکیدي بر ا عنوان بهخوانندگان عرب این روایت هیچ مشکلی در درك آن اما، . اند شده
مهدي و هم عیسی ظاهر خواهند شد ، و اینکه هیچیک بدون دیگري نمیاید و اینکه مهدي اول میاید پیدا 

  .کنند نمی
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  )مسیح(و عیسی) جان(یحیی   

پسر ذکریا معروف به یحیی تعمید دهنده یاد شده  عنوان بهاز یحیی )5- 13،آیات 19(در سوره مریم     
  :است

" ّرُكشنَّا نُب که  ما تو را  به پسرياي ذکریا ( ؛"لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سمیا ٰاسمه یحیى به غالمیا زکَرِیا إِ
  )ایم ندادهبراي او قرار  ی همنام که قبال دهیم میمژده نامش یحیاست 

  )ناحیه خود به او محبت و پاکی دادیم و او پرهیزگار بود و از( وکَانَ تَقیا ۖ◌  وحنَانًا مّن لَّدنَّا وزکَاةً

و نیز از (1﴿ وسلَام علَیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعثُ حیا ﴾14﴿ وبرا بِوالدیه ولَم یکُن جبارا عصیا﴿
و زور گویی  و با پدر و مادر خود نیکرفتار بود و تقوي پیشه بود؛} دادیم او به{جانب خود مهربانی و پاکی 

  ) شود میو روزي که زنده برانگیخته  میرد مینافرمان نبود؛ و درود بر او روزي که زاده شد و روزي که 

  :کند می را یادآوري 16یک طفل عنوان بهاولین کلمات مسیح  35- 31در همان سوره ،آیات   

ه آتَانی ا" وجعلَنی مبارکًا أَینَ ما کُنت وأَوصانی بِالصلَاةِ والزَّکَاةِ ما  ﴾30﴿الْکتَاب وجعلَنی نَبِیانّی عبد اللـَّ
وم والسلَام علَی یوم ولدت ویوم أَموت وی ﴾32﴿ولَم یجعلْنی جبارا شَقیا یبه والدتوبرا  ﴾31﴿ دمت حیا
   "قَولَ الْحقِّ الَّذي فیه یمتَرُونَ ۚ◌  لک عیسى ابنُ مرْیمٰذَ ﴾33﴿أُبعثُ حیا

کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است؛ و هر جا که باشم مرا با برکت  من بهگفت منم بنده خدا } کودك{(
به نماز و زکات سفارش کرده است؛ و مرا نسبت به مادرم نیکو کار کرده و زورگو و  ام زندهساخته و تا 
و روزي که زنده برانگیخته  میرم میاده شدم و روزي که انیده است؛ و درود برمن روزي که زنافرمانم نگرد

  )شوم می

پسر زکریا و هم مسیح پسر مریم در روزي معین به  )جان(یحیی که هم  دهد مینشان  وضوح بهآیات      
  17.گردند میحیات باز 

 وقوع بهبه عالمت مشخصی که قبل از ظهور مسیح  قرآن و عهد عتیق و جدید حدود بیست قرن پیش   
ظهور یحیی تعمید دهنده ،پسر زکریا بود که بشارت به ظهوري عظیم عالمت آن .اند کردهاشاره  پیوندد می

                                                        
در قرآن یک فصل کامل بھ قصھ عیسی مسیح : " ،از حضرت عبدالبھاء نقل شده کھ فرموده اند201. اعالن صلح جھانی، ص.در .  16

انجیل سابقھ ای از اینکھ عیسی در بدو . وان یافتاین مدح و ستایشی از مسیح است کھ مانند آن را در انجیل نیز نمی ت... اختصاص داده شده 
  ...."تولد صحبت کرده ثبت ننموده است

  .اشاره بھ یحیی تعمید دھنده157انگلیسی و نیز رسالھ ابن ذئب ص64ھمچنین کتاب ایقان ص. 3:2متی . 17



با فدا نمودن در پایان یحیی . "توبوا فقد اقترب ملکوت السموات "که نمود میو در میان مردم وعظ ا. داد می
   .عظیم شهادت دادمظهر ظهور بر حقانیت جان خود 

قبل از ظهور .بهمین منوال  قرار بود قبل از بازگشت مسیح ،مبشري که به حیات بازگشته بود بیاید    
  .نامیدند ظاهر شدند "ظهور اولم "که حضرت بهاءاهللا ایشان را18حضرت بهاءاهللا نیز مبشر ایشان حضرت باب 

  . ویداد در روز قیامت اشاره دارددو ر وقوع بهبا در ذهن داشتن این مطلب ،عبارات زیادي در قرآن هست که  

نَّا لَمرْدودونَ فی ؛ 8﴿ قُلُوب یومئذ واجِفَۀٌ ﴾7﴿ الرَّادفَۀُ ها تتبع ﴾6﴿ یوم تَرْجف الرَّاجِفَۀُ" قُولُونَ أَإِ
فَإِنَّما هی زجرَةٌ  ﴾12﴿ قَالُوا تلْک إِذًا کَرَّةٌ خَاسرَةٌ ﴾11﴿ أَإِذَا کُنَّا عظَاما نَّخرَةً ﴾10﴿ الْحافرَةِ
   "﴿ فَإِذَا هم بِالساهرَةِ ﴾13﴿ واحدةٌ

فرو  ها آندیدگان ؛  ندسخت هراسان هایی دلدر آن روز  و از پی آن لرزه اي دگر افتد؛آن روز که لرزنده بلرزد(
زندگی را <پوسیده شدیم  هاي ریزه استخوان آیا وقتی ما به مغاك زمین برمی گردیم؟}باز{افتاده؛گویند آیا

در حقیقت آن  }لی{واست؛ آور زیان صورت این برگشتیگویند در این }و با خود{؟ >گیریم میاز سر 
  )آنان در زمین هموار خواهند بود ناگاه به؛و }و بس{یک فریاد است}بسته به بازگشت{

  )14-6آیات  >النازعات<79سوره (

همانا آن یک فریاد ("فانما هی زجره وحده "که دو هیاهوي شدید و پیاپی که  دهد میاینجا ،آیات نشان   
آیات . آنرا یک واقعه در نظر گرفت توان میکه  باشد میکه نشانگر قرب این دو از نظر زمانی وجود دارد،) است

  :کند میدیگري در قرآن این موضوع را مجددا بیان 

هونُفخَ فی الصورِ فَصعقَ من فی " فَإِذَا  ٰثُم نُفخَ فیه أُخْرَى ۖ◌   السماوات ومن فی الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللـَّ
ووضع الْکتَاب وجِیء بِالنَّبِیِّینَ والشُّهداء وقُضی  ها رب به نوروأَشْرَقَت الْأَرض ﴾68﴿ هم قیام ینظُرُونَ

  " وهم لَا یظْلَمونَ به الحق مینهب

بیهوش در میفتد مگر کسی که خدا زمین است  هر که درو ها آسماندر  پس هرکهو در صوردمیده شود (
 نور بهو زمین  ؛نگرند میآنان بر پاي ایستاده ناگاه خالیق وبه در آن دمیده شود  بخواهدسپس بار دیگر

 به شانو میان پیامبران و شاهدان را بیاورنداده شود و نه }اعمال در میان{نامهکارروشن گردد و  شپروردگار
  .)دمورد ستم قرار نگیر هیچکس و  داوري گردد حق

  )68- 9آیات >39<سوره الزمر (
                                                        

  .قرن بدیع انگلیسی 57ص " رجعت یحیی تعمید دھنده"اشاره بھ حضرت باب بعنوان .  18



قَالُوا یا ویلَنَا من بعثَنَا من  ﴾51﴿ ربِّهِم ینسلُونَ ٰونُفخَ فی الصورِ فَإِذَا هم مّنَ الْأَجداث إِلَى"
إِن کَانَت إِلَّا صیحۀً واحدةً فَإِذَا هم جمیع  ﴾52﴿ نُ وصدقَ الْمرْسلُونَٰذَا ما وعد الرَّحمـٰهـ ۗ◌  ۜ◌  مرْقَدنَا

  "لَّدینَا محضَرُونَ

 گویند میپروردگار خویش میایند؛  سوي بهاز گورهاي خود شتابان  ناگاه به خواهد شد پس در صور دمیده(
و پیامبران راست  رحمانهمان وعده خداي است این  چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ اي واي بر ما 

  )همه در پیشگاه ما حاضر آیندناگاه  و به یک فریاد است و بس} باز هم{؛ گفتند می

  )53-51آیات >یس<36سوره (

،جالب است به یکی از شود میم مربوط با توجه به معنی این آیات که به ظهور دو مظهر الهی در این یو 
اثر محیی الدین  فتوحات مکیهاحادیث در ارتباط با ظهور مهدي و بازگشت مسیح روح اهللا که در  ترین واضح

  :اشاره گردد، جائی که پیامبر فرمود،ابن عربی معروف نقل شده

یان عالم مانده باشد ابه پ ک روز همپیامبر فرستاد اگر ی عنوان به حقیقت بهکسی که مرا  خدا بهقسم " 
ل شود و وراي من اقامه نماز ناز ه پسرم مهدي بیاید و روح اهللاآنقدر آن روز را طوالنی خواهد نمود ک

  ".و سلطنت او در شرق و غرب توسعه خواهد یافت) یعنی مهدي(دنمای

  

  وظایف دو مظهر ظهور الهی

با وجود . شود میدي و مسیح اسالم سنتی احیا همانطور که قبال ذکر شد مسلمین معتقدند که با رجعت مه
مختص ظهور محمد نیست بلکه به  تنها نه شد اسالم  خواهد این، همانطور که بعدا در این متن نشان داده

به ذکر این مفهوم  کافی استبراي هدف این فصل، اما، . شود میت قبل اشاره دارد و مربوط اهمه ظهور
تطبیق با هیاهوو جنجال براي   دهد میزمانی که اولین نفخ صور رخ اکتفا شود که احیاي اسالم سنتی 

  .کسانی که در آسمان هستند و کسانی که بر روي زمین هستند بسیار مشکل است

اول که توسط الحکیم در  حدیث. انی و احمدي الزم است به دو حدیث توجه شودادعاهاي قادیدر ارتباط با   
  :که محمد رسول اهللا فرمود کند میابو حریره نقل شده ،اشاره  ، از جانبالمستدرك

خنازیر را خواهد او صلیب را نابود خواهد کرد؛ ....روح اهللا بر شما نازل خواهد شد)یس(عیسی راستی به" 
در آن یوم مسیح دروغین . خواند میو مردم را به اسالم فرا کشت ؛ و مردم را از مالیات سرانه رها ساخته 

نابود خواهد شد و آسایش بر روي زمین غلبه خواهد نمود، بطوریکه شیر با شتر با یکدیگر در یک مکان 



 ها افعیو اطفال با . ردو گرگ وبره با هم زندگی خواهند ک ساکن شده،پلنگ و گوساله کنار یکدیگر میارمند؛
  ". انندرس نمیآسیب  ها آنو افعیها به  کنند میبازي 

  :که محمد رسول اهللا فرمود دهد میحدیث دوم آنطور که توسط بخارایی از جانب ابوحریره نقل شده، خبر  

یک قاضی عادل در میان شما نازل  عنوان بهقسم به او که روح من در دستان اوست عنقریب پسر مریم "  
، و به اغنیا آنقدر دارد میو جنگ را از میان بر  کشد میرا  ها خوكا نابود خواهد کرد، او صلیب ر. خواهد شد

ارزشش بیش از  تنها یک مسکینبطوریکه در آنوقت ؛ ورزند میکه همگی از بیش از آن امتناع  کند میعطا 
  ".باشد ها مافیهمه ارض و 

ی در این ارتباط ، ذکر این مطلب جالب است که بیش از بیست قرن پیش اشعیا تقریبا با عبارات و کلمات
  19.مشابه در مورد همین وقایع پیش بینی نموده است

خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت  هایش ریشو نهالی از تنه یسی بیرون آمده شاخه از  "
یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس خداوند 

خویش تنبه نخواهد نمود  هاي گوشخود داوري نخواهد کرد و بر وفق سمع  خواهد بود و موافق رؤیت چشم
 حکم خواهد نمود و جهان راستی بهبلکه مسکینان را به عدالت داوري خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین 

خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد  هاي لبرا به عصاي دهان خویش زده شریران را بنفخه 
بند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و بود و کمر

با هم  ها آن هاي بچهو گاو با خرس خواهد چرید و را خواهد راند  ها آنشیر و پرواري با هم وطفل کوچک 
خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و طفل از 
شیر بازداشته دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادي نخواهند 

  20"پوشاند میریا را که د هایی آبکرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل 

تحت اللفظی تفسیر یاي اسالم معاصر پیشگوئیهاي این احادیث را دیگر در دن هاي نهضتقادیانیها مانند     
این تفسیرات براي مسلمان عادي جذاب . و غیره ها خوكمانند نابود کردن ظاهري صلیب ،کشتن  اند کرده

مسیح به صلیب  دهد میخواند که نشان  توان میب نیز در کتا اي آیهمنع شده و 21است چون خوك در قرآن 
مقدس  ها آنو عالمت صلیب براي  خورند میبدیهی است که مسیحیان  گوشت خوك . 22کشیده نشده است

                                                        
مفاوضات تفسیری از حضرت عبدابھاء درباره این فصل از اشعیا داردکھ اشاره می کند کھ  12برای مطالعھ بیشتر ،فصل . 11:1-9ااشعی. 19

درمتن بحث اتحاد  203ص  نظم جھانی بھائیاین آیات توسط حضرت شوقی افندی در . مطابقت دارد" کلمھ بھ کلمھ با حضرت بھاءهللا "آیات 
  .شده استجھانی و نظم نیز ذکر 

   8:31- 32-متی.  20
 16:116و 6:146، 5:4، 2:168قرآن .  21
و قولھم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول هللا، و ما قتلوه و ما :"است و از اینقرار است 4:156آیھ ای کھ نویسنده بدان اشاره دارد .  22

تبیین حضرت عبدالبھاء از این آیھ ..." لظن و ما قتلوه یقینا بل رفعھ هللا الیھلفی شک منھ ما لھم بھ من علم اال اتباع ا...صلبوه و لکن شبھ لھم 



اصالح و غلبه نهایی اسالم که است براي کسانی ت اسالم پیشرفنمایانگر کشتن خوك و نابودي صلیب . است
  .را در تصور خویش دارند

در آیات قرآنی ذیل  اي اشارهبدین ترتیب معنی کشتن خوك و نابود کردن صلیب چیست؟ شاید بشود    
  :پیدا نمود

ه وما أُنزِلَ إِلَینَا وما أُنزِلَ من قَ" بلُ وأَنَّ أَکْثَرَکُم قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ هلْ تَنقمونَ منَّا إِلَّا أَنْ آمنَّا بِاللـَّ
هٰقُلْ هلْ أُنَبِّئُکُم بِشَرٍّ مّن ذَ ﴾59﴿ ونَفَاسقُ ه وغَضب علَیه وجعلَ منْهم  ۚ◌  لک مثُوبۀً عند اللـَّ من لَّعنَه اللـَّ

الطَّاغُوت دبعالْخَنَازِیرَ وةَ ورَدبِیلِٰأُولَـ ۚ◌  الْقالس اءون سأَضَلُّ عکَانًا وشَرٌّ م کئ"  

  ")64- 5آیات >مائده<5سوره (

ما نازل شده و به آنچه  سوي بهکه ما به خدا و به آنچه  گیرید میاین بر ما عیب بگو اي اهل کتاب آیا جز "
} صاحبان{؟بگو آیا شما را به بدتر از فاسقید اینکه بیشتر شما و ایم آوردهپیش از این فرود آمده است ایمان 
؟ همانان که  خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم

اینانند که از نظر منزلت، بدتر ، و از راه راست . اند کردهطاغوت را پرستش  و خوکان پدید آورده و آنانکه
  ) ترند گمراه

  :کند میمسیح در عبارات مشابهی ، به اشرار و شیاطین اشاره 

 خواهی میپس ارواح ناپاك از عیسی خواهش کرده گفتند اگر  چریدند میاز قضا در آن حوالی گله خوکی "
ارواح . گفت بسیار خوب بروید ها آنعیسی به . بفرست ها خوكما را بیرون کنی ما را به درون جسم این 

پرتگاه  طرف بهدیوانه وار ناگاه تمام گله . شدند  ها خوكناپاك از وجود آن دو نفر بیرون آمدند و داخل 
  "دویدند و خود را در دریاچه انداختند و خفه شدند

لعنت  تبدیل. دانند می "و پلیدي زشتی"و میمون را نشانگر  "ناپاکی"میانه خوك را نمایانگر مردم خاور  
حیات از نظر سیرت زشت هستند و سبک  ها آن بدین معنی باشد که تواند میشدگان به میمون و خوك 

با نابود کردن صلیب و کشتن . است ها زماندر متن مذکور صلیب نماد بار مسئولیت طی . فاسدي دارند

                                                                                                                                                                            
در ارتباط با این آیھ کھ در قرآن نازل گردیده، کھ :" چاپ گردیده ،آمده است کھ فرموده اند 13ص  7شماره  2در لوحی کھ در نجم باختر جلد 

دید ،منظور حقیقت مسیح است ،اگرچھ این ھیکل عنصری بھ صلیب حضرت مسیح کشتھ نشد و این جسم عنصری بھ صلیب آویختھ نگر
. کشیده شد اما حقیقت رحمت و وجود آسمانی ابدی و جاوید ،و از ظلم و شکنجھ دشمنان در امان میماند ،زیرا مسیح ابدی و جاودان است 

 منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللانیز . " چطور ممکن است بمیرد؟ این مرگ و صلیب بر ھیکل فیزیکی مسیح وارد شد نھ بر روح مسیح
درباره اعتراض مسلمین بھ انجیل بحث کرده درمورد بھ صلیب کشیده شدن مسیح  JUAN RICARDO COLEجوان ریکاردو کل 6-85،صص 

  . ،اقامھ دلیل می نماید 22و 18. ، صص8- 1977، نظم جھانی، زمستان "مسلمان -رویارویی مسیحی"در



نهاده شده  رها کرده و روش حیات  هایشان شانهخوك ،مهدي و مسیح مردم را از بارمسئولیتهایی که بر 
  .نمایند میفاسد مردم را به حیاتی سالم و از نظر روحانی غنی تبدیل 

و حضرت بهاءاهللا اعالن فرمودند که رسالتشان نجات مردم از بار بی عدالتی در دنیا و تاسیس  حضرت باب  
تدافعی و مالیات  هاي جنگحضرت باب و حضرت بهاءاهللا . باشد میاخالقی در رفتار مردمانشان  یمعیار متعال

و اختالفاتی که موجب  ملل متخاصم آشتی کرده .اند فرمودهسرانه را که بخشی از قوانین قرآنی است لغو 
  .عدالت و هماهنگی برقرار شده و پرچم صلح جهانی برافراشته خواهد شد. برخورد شود از بین خواهد رفت

  "سلَام قَولًا مّن ربٍّ رحیمٍ"

                                            )شود میسالم گفته }به آنان{مهربان} ي{از جانب پروردگار(

  )58آیه)36(سوره یاسین( 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل چهارم

  خاص و عام اي کلمه: اسالم

به همان دلیلی که یهودیان از قبول عیسی مسیح امتناع ورزیدند مسلمین نیز از پذیرش حضرت بهاءاهللا 
هیچ ظهور الهی دیگري بعد از محمد نخواهد که برخی آیات قرآن اینطور تفسیر شده . ورزند میامتناع 

و این باور را که قرآن ابدي  اند شدهنتیجه گیري در نظر گرفته  موجب اینعنوان بحث اصلی سه آیه به .بود
  : این آیات عبارتند از. سازند میاست استوار 

  "...ۚ◌  الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُم الْإِسلَام دینًا"

 به{را براي شما دم و اسالم گردانیتمام بر شما را خود نعمت  کامل و رایتانبامروز دین شما را (
  ) برگزیدمآئینی }عنوان

  )5آیه  >مائده< 5سوره (                                                                    

" لَامالْإِس ه   ...)اسالم استهمان دین نزد خدا  در حقیقت( ۗ◌  "...  إِنَّ الدّینَ عند اللـَّ

  )17آیه >آل عمران<3سوره(                                     

اسالم دینی که جزهر ( " ﴾85﴿ ومن یبتَغِ غَیرَ الْإِسلَامِ دینًا فَلَن یقْبلَ منْه وهو فی الْآخرَةِ منَ الْخَاسرِینَ"
  )در آخرت از زیانکاران است وي و نشودهرگز از وي پذیرفته  جوید}دیگر{

  )79آیه  >آل عمران<3سوره(                                  

در معنی ظاهري کلمه . باشد می"تسلیم به خواست و اراده"یا  "تسلیم" "اسالم"معنی ظاهري کلمه 
در معنی خاص آن،اسالم امر .الهی نموده است و تسلیم  به اراده ،مسلمان بودن یعنی شخص  خود را واگذار

جایی که  اند دادهی وسیعتري به این کلمه اما قرآن و برخی احادیث دیگر معن. نازله بر محمد پیامبر است
  . به همه ادیان الهی دانست اي اشارهآنرا  توان می

اما . اشاره خاص به دین محمد ،رسول اهللا دارد "اسالم"در آیه پنجم از سوره مائده روشن است که کلمه   
عام  طور بهسالم در آیات ذکر شده از سوره آل عمران به دین ا"دالیل خوبی وجود دارد که باور نمائیم که 

در رابطه با تاریخ پیامبرانی که قبل از این مطلب در آیات زیر . شود میاشاره دارد که دین محمد را هم شامل 
  :نشان داده شده است روشنی به اند بودهوي 



ه فَعلَى  یاتبه آواتْلُ علَیهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه یا قَومِ إِن کَانَ کَبرَ علَیکُم مقَامی وتَذْکیرِي   " اللـَّ
 کَّلْتتَو ه وأُمرْت أَنْ أَکُونَ منَ  ۖ◌   إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّـه ۖ◌  تَولَّیتُم فَما سأَلْتُکُم مّنْ أَجرٍفَإِن  ...اللـَّ

  " الْمسلمینَ

و اندرز }در میان شما{و خبر نوح را بر آنان بخوان آنگاه که به قوم خود گفت اي قوم من اگر ماندن من(
و اگر روي گردانیدید ؛... ام کردهبر خدا توکل }بدانید که من{ن آمده است،دادن من به آیات خدا بر شما گرا

   )پاداش من جز بر عهده خدا نیست و مأمورم که از گردن نهندگان باشم طلبم نمیمن مزدي از شما 

  )72- 3آیات>یونس<10سوره (

ربنَا  ﴾127﴿ إِنَّک أَنت السمیع الْعلیمۖ◌  ربنَا تَقَبلْ منَّاوإِذْ یرْفَع إِبرَاهیم الْقَواعد منَ الْبیت وإِسماعیلُ "
  "إِنَّک أَنت التَّواب الرَّحیم ۖ◌  واجعلْنَا مسلمینِ لَک ومن ذُرِّیتنَا أُمۀً مسلمۀً لَّک وأَرِنَا منَاسکَنَا وتُب علَینَا

اي پروردگار ما از ما } گفتند می{ بردند میرا باال } کعبه{خانه  هاي پایهو هنگامی که ابراهیم و اسماعیل (
خود قرار ده و از نسل ما امتی } فرمان{؛پروردگارا ما را تسلیم بپذیر که در حقیقت تو شنواي دانایی 

  .)ببخشاي که تویی توبه پذیر مهربان و آداب دینی ما را به ما نشان ده و برما} پدید آر{فرمانبردار خود

  )122-  121آیات  >البقره< 2سوره (

" هنَفْس هفن سإِلَّا م یمرَاهّلَّۀِ إِبن مع رْغَبن یما ۚ◌  ونْیی الدف نَاهطَفَیاص لَقَدنَ  ۖ◌   ورَةِ لَمی الْآخف إِنَّهو
برَاهیم بنیه  ٰووصى ﴾131﴿ قَالَ أَسلَمت لرَبِّ الْعالَمینَ ۖ◌  أَسلمإِذْ قَالَ لَه ربه  ﴾130﴿ الصالحینَ بِها إِ

ه اصطَفَى   "لَکُم الدّینَ فَلَا تَموتُنَّ إِلَّا وأَنتُم مسلمونَ ٰویعقُوب یا بنی إِنَّ اللـَّ

؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و تابد میروي بر  کسی جز آنکه به سبک مغزي گراید از آئین ابراهیمو چه (
از شایستگان خواهد بود؛هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به } نیز{البته در آخرت 

و هر دو {سفارش کردند } آئین{پروردگار جهانیان تسلیم شدم؛ و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان 
اي پسران من خداوند براي شما این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان } ددر وصیتشان چنین گفتن

  .)بمیرید

  )126-124آیات  >البقره<2سوره (

 هٰهک وإِلَـٰـأَم کُنتُم شُهداء إِذْ حضَرَ یعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنیه ما تَعبدونَ من بعدي قَالُوا نَعبد إِلَ"
  "ها واحدا ونَحنُ لَه مسلمونَٰآبائک إِبرَاهیم وإِسماعیلَ وإِسحاقَ إِلَـ



 چه را خود گفت پس از من هنگامی که به پسران حاضر بودید رسید فراکه یعقوب را مرگ  آیا وقتی(
 را-ي یگانه معبود - ق اابراهیم و اسمعیل و اسح معبود تو و معبود پدرانتگفتند  ؟پرستید خواهید

  )و در برابر او تسلیم هستیم پرستیم می

  )127آیه >البقره<2سوره(

بِّنَا منقَلبونَ ٰإِنَّا إِلَى23قَالُوا " نَّا  ﴾125﴿ رنَّا إِلَّا أَنْ آمم ما تَنقمتْنَا یاتبه آواءا جبِّنَا لَمنَا  ۚ◌  رلَینَا أَفْرِغْ عبر
  "﴾126﴿ مسلمینَصبرًا وتَوفَّنَا 

که ما به  رسانی نمیکیفر به را ما  جز براي این؛ و تو  گشتخواهیم باز پروردگارمان  سوي بهما .گفتند(
 مسلمانو ما را  فرو ریزما شکیبایی  پروردگارا بر آمد ایمان آوردیموقتی براي ما  معجزات پروردگارمان

  "بمیران

   )123- 122آیات  >االعراف<7سوره(

  "﴿ أَنْ آمنُوا بِی وبِرَسولی قَالُوا آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلمونَ 24وإِذْ أَوحیت إِلَى الْحوارِیِّینَ"

رید گفتند ایمان آوردیم وایمان آ ام فرستادهو  من بهم که را که به حواریون وحی کرد هنگامییاد کن و 
  .)مسلمانیمگواه باش که ما و

  )111آیه >المائده<5سوره(

استفاده  اش ترجمهکلمه را بجاي  ، خودهکرد برخورد  "مسلم"در این آیات مترجم هرجا که با عربی کلمه
بنابراین، بدیهی است که در زبان قرآن ،نوح ،ابراهیم ، اسماعیل، یعقوب، موسی و کسانی که به او .نموده است

قبل  ها آن، علیرغم این حقیقت که همه شوند مینامیده  "مسلم"ایمان آوردند همراه با پیروان عیسی مسیح ،
که در واژگان  دهد مینشان  روشنی بهدر حقیقت در قطعه دیگري  .کردند میاز ظهور قرآن و اسالم زندگی 

  :رود میبراي  مؤمنین به هر مظهر الهی در طول دور رسالتش بکار  "مسلم"کتاب ، کلمه 

علَیهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِنَّه الْحقُّ من ربِّنَا  ٰوإِذَا یتْلَى ﴾52﴿ الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب من قَبله هم بِه یؤْمنُونَ"
  " إِنَّا کُنَّا من قَبله مسلمینَ

                                                        
 .بدلیل اعتقاد باوبدون اجازه فرعون، توسط فرعون تھدید شدند پیروان موسی کھ.  23
  پیروان مسیح.  24



فرو  رایشانب؛و چون گروند می} قرآن{آنان به  ایم دادهبه ایشان } آسمانی{کسانی که قبل از آن کتاب(
طرف پروردگار ماست ما پیش از آن هم  از} و{بدان ایمان آوردیم که آن درست است گویند میخوانده شود 

  ) از تسلیم شوندگان بودیم

  )53- 52آیات >قصص<،28سوره (

بودند از جمله مسیحیان،  "مسلمان"نیز  صاحب کتاب بودندظهور حضرت محمد  کسانی که قبل از
ابراهیم، اسماعیل، یعقوب،  ،در آیات مذکور، نوح .اند شدهنامیده  "اهل کتاب"که در قرآن به عنوان یهودیان، 

خواسته شده که این طور در مورد  ها آنیا از  اند گرفتهموسی، و نیز حواریون مسیح خود را اینگونه در نظر 
ین به پیامبر عصر را مسلم بعالوه، از طریق  آیات ذیل خدا ادعیه ابراهیم را تائید و همه مؤمن. خود فکر کنند

  .نامد می

" ا الَّذها أَیونَیحتُفْل لَّکُمرَ لَعلُوا الْخَیافْعو کُمبوا ردباعوا ودجاسوا وکَعنُوا اری  ﴾77﴿ ۩ ینَ آموا فداهجو
هادقَّ جِهح ه هو سماکُم  ۚ◌  مّلَّۀَ أَبِیکُم إِبرَاهیمۚ◌  هو اجتَباکُم وما جعلَ علَیکُم فی الدّینِ منْ حرَجٍ ۚ◌  اللـَّ

  "...ذَا لیکُونَ الرَّسولُ شَهِیدا علَیکُم وتَکُونُوا شُهداء علَى النَّاسِٰالْمسلمینَ من قَبلُ وفی هـ

باشد که  خوب انجام دهیدبپرستید و کار پروردگارتان رارکوع و سجود کنید و اید آورده ایمانکسانی که اي (
براي {اوست که شما را کنید  اوست جهاد}در راه{جهادچنانکه حق خدا  در راهرستگار شوید و

او بود که }نیز چنین بوده است{آیین پدرتان ابراهیم. سختی قرار نداده است برگزیده و در دین بر شما}خود
ما تااین پیامبر بر شما گواه باشد و ش} قرآن نیز همین مطلب آمده است{قبال شما را مسلمان نامید و در این

  ....)بر مردم گواه باشید

  )78- 76آیات  >الحج<22سوره(

  

  وحدت دین

که پیروان همه ادوار دینی قبل نسبت به اسالم ابراز ایمان  دهد میبا توجه به این حقیقت که قرآن توضیح 
  ،گوید میو با مالحظه این آیه قرآن که  اند بودهو مسلمان  اند کرده

ه ا "   ....)اسالم است هماننزد خدا در حقیقت دین ( "...الْإِسلَامنَّ الدّینَ عند اللـَّ

  )17آیه >آل عمران<3سوره (



، و عهود  ها آن هاي کتابن و یکه قرآن همه ادیان نازله را علیرغم اسامی متفاوت مؤسس شود میروشن 
  . کند میمتفاوتی که در آن ادوارشان رشد کرد و شکوفا شد،یک دین تلقی 

  :است آمدهات ذیل تاکید روشنی بر این مطلب بعالوه در آی  

"هلسرو ه ه ورسله ویرِیدونَ أَن یفَرِّقُوا بینَ اللـَّ ونَکْفُرُ  بعضبویقُولُونَ نُؤْمنُ  25إِنَّ الَّذینَ یکْفُرُونَ بِاللـَّ
وأَعتَدنَا للْکَافرِینَ عذَابا  ۚ◌  ئک هم الْکَافرُونَ حقاٰأُولَـ ﴾150﴿لک سبِیلًاٰویرِیدونَ أَن یتَّخذُوا بینَ ذَ بعضب

ه ورسله ولَم یفَرِّقُوا بینَ أَحد مّنْهم أُولَـ ﴾151﴿ مهِینًا ئک سوف یؤْتیهِم ٰوالَّذینَ آمنُوا بِاللـَّ
مهورا ۗ◌  أُجیمحا رغَفُور ه   "وکَانَ اللـَّ

میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند و  خواهند میو  ورزند میکسانی که به خدا و پیامبرانش کفر (
میان این دو راهی براي خود اختیار  خواهند میو  کنیم میما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار  گویند می

؛ کسانی که به خدا و ایم کردهه کنند؛ آنان در حقیقت کافرند و ما براي کافران عذابی خفت آور آماد
و  کند میبزودي خدا پاداش آنان را عطا  اند نگذاشتهپیامبرانش ایمان آورده و میان هیچکدام از آنان فرقی 

  ) خدا آمرزنده مهربان است

  )151- 149آیات >نساء<4سوره(

  

  معنی مسلم و اسالم

  :حدیث ذیل ضبط شده است رائیبخا در. حضرت محمد معنی کسی که مسلمان است را ارائه فرمود  

  "مسلمان کسی است که دست و زبانش کسی را نرنجاند"

  :در آیات ذیل معنی اسالم و مسلم بیشتر توضیح داده شده است

وإِن تُطیعوا  ۖ◌   قُلُوبِکُمکن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما یدخُلِ الْإِیمانُ فی ٰقُل لَّم تُؤْمنُوا ولَـۖ◌   قَالَت الْأَعرَاب آمنَّا ۞"
ه ورسولَه لَا یلتْکُم مّنْ أَعمالکُم شَیئًا ه غَفُور رحیمۚ◌   اللـَّ   "﴾14﴿ إِنَّ اللـَّ

برخی از بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده اید لیکن بگوئید اسالم آوردیم و هنوز در (
چیزي کم  هایتان کرده} ارزش{شما ایمان داخل نشده است و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از  هاي دل

  )خدا آمرزنده مهربان است کند نمی
                                                        

  .انگلیسی60.منتخباتی از آثار حضرت باب، ص. 25



  )14آیه >حجرات<49سوره ( 

ه یمنُّ علَیکُۖ◌  قُل لَّا تَمنُّوا علَی إِسلَامکُم ۖ◌  یمنُّونَ علَیک أَنْ أَسلَموا" م أَنْ هداکُم للْإِیمانِ إِن بلِ اللـَّ
  "کُنتُم صادقینَ

خداست } این{بگو برمن از اسالم آوردنتان منت مگذارید بلکه  نهند میبر تو منت  اند آوردهاز اینکه اسالم (
  .)اگر راستگو باشید گذارد میکه با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت 

  )17آیه >حجرات<49سوره(

  :حنیفه از علماي اعالم درباره موضوع اسالم و ایمان در گزیده ذیل چنین شرح داده استامام ابو 

ادعاي ایمان به اسالم ،تسلیم و واگذار . باور داشتن است و پذیرش راسخ نسبت به حقیقت داشتن،ایمان "
تفاوت وجود برطبق واژگان عربی ، بین ایمان و ادعاي اسالم داشتن . نمودن خود به اوامر الهی است

پشت و شکم مانند  ها آنایمانی بجز اسالم نیست ؛همچنین اسالمی بجز ایمان نیست،زیرا باوجود این،.دارد
  ".هم قرار دارند اما، دین فقط یک لفظ است که تحت آن اسالم، ایمان، و قانون همه با....هستند

کلمه تسلیم ،و بجاي کلمه مسلم، ممکن است مایل باشد که در عبارت قبلی بجاي کلمه اسالم  هخوانند  
  .کند نمیاست را در نظر بگیرد،معنی و مفهوم تغییر  شدهکسی که تسلیم 

محدود . هیچ جا ذکري از اینکه وحی یا دین دیگري بعد از محمد رسول اهللا  نخواهد بود ،وجود ندارد  
اما اگر کسی اصل وحدت .یر استنمودن معنی اسالم به اعتقاد به قرآن و ظهور محمد ،با آیات خود قرآن مغا

دین و جبر خداوند بر پذیرش و تسلیم در برابر آخرین ظهورش را مالحظه نماید آنوقت معنی حقیقی اسالم 
  .آنطور که منظور نظر قرآن است کامال واضح و آشکار خواهد شد

ه والْیومِ الْآخرِ وعملَ صالحا  ٰإِنَّ الَّذینَ آمنُوا والَّذینَ هادوا والنَّصارى "  مفلهوالصابِئینَ منْ آمنَ بِاللـَّ
  " أَجرُهم عند ربِّهِم ولَا خَوف علَیهِم ولَا هم یحزَنُونَ

و ترسایان و صائبان هر کس که  اند شدهایمان آورده و کسانی که یهودي }به اسالم{در حقیقت کسانی که (
خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه به 

  .)بیمی بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد

  )59آیه >البقره<2سوره  (



کسانی که  "را نازل فرمود نه "اند آوردهمان کسانی که ای"باید متذکر شد که در آیه فوق محمد عبارت 
  ادعاي ایمان به اسالم دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  5فصل 

  خاتم انبیاء: محمد

با أَحد مّن رِّجالکُم ولَـ ه  ۗ◌   کن رسولَ اللَّـه وخَاتَم النَّبِیِّینَٰما کَانَ محمد أَ شَیء  به کلوکَانَ اللـَّ
   40﴿ علیما

 هرچیزي بر وارهو خدا هم پیامبرانستخدا و خاتم  ولی فرستادهمحمد پدر هیچیک از مردان شما نیست (
  .)استدان

  )40آیه >االحزاب<33سوره(

برطبق قرآن و آنطور که در آثار حضرت بهاءاهللا تاکید شده حضرت محمد هم پیامبر بود و هم رسول خدا،    
تفسیر همین عنوان آخري است که مانعی براي فهم یا پذیرش امر . تعیین شد النبیینخاتم  عنوان بهو 

این عنوان به منزله انکار امکان ظهور هر مظهر الهی دیگري بعد ،زیرا  کند میبهائی از جانب مسلمین ایجاد 
متفاوتی خدا باشد تفسیر  "رسول"و  "پیامبر"با توجه به تمایزي که باید بین . شود میاز نفس محمد ادراك 

  .شود میآشکار  "خاتم النببین"از عنوان 

پیش "است و برطبق زبان عبري به معنی "پیشگو" معناي بهاست که  "نبی" عربی به "پیامبر"اصل کلمه   
ملهم بود یوسف . و رؤیا است الهام شکل بهدر عهد عتیق و عهد جدید روش پیش بینی آینده  باشد می "بین

 26فرائددر  وضوح بهرا میرزا ابوالفضل این موضوع . مکاشفاتی داشت یوحناو  نمود می،دانیال پیشگویی 
و نتیجتا درمورد همه  شود میملهم  داکه توسط خ است نام کسی "نبی"بنابراین واژه .دهند میتوضیح 

  . مظاهر ظهور الهی کاربرد دارد

  "...و آنجا نه یک پیامبر مانند موسی در اسرائیل برخاست"

  )34:10سفر تثنیه (

؟ این شخص که چشمانت را باز کرد کیست؟ گویی میبه آن مردي که قبال کور بود گفتند تو خودت چه "
  ".من باید پیغمبري از طرف خدا باشد نظر بهجواب داد 

  )9:17انجیل یوحنا (

  ".پیغمبر همه جا مورد احترام مردم است جز در دیار خویش: گفت میهمانطور که خود "

                                                        
  .فرائد آمده است 214-198. بحث میرزا ابوالفضل درباره پیشگوئیھا در صص.  26



  )4:44یوحناانجیل 

در انجیل ،موسی . دهد میو رسول خدا نسبت  نبیممتازتر و دقیقتري به یک  هاي نقشاما قرآن جایگاه و    
رسول الهی اشاره شده در حالی که هارون پیامبر  عنوان به ها آناما در قرآن به  شوند مینامیده  نبیو مسیح ،

  .نامیده شده است) نبی(

ونَادینَاه من جانبِ الطُّورِ الْأَیمنِ ؛ ﴾51﴿ إِنَّه کَانَ مخْلَصا وکَانَ رسولًا نَّبِیا ۚ◌   ٰموسىواذْکُرْ فی الْکتَابِ "
بنَاه نَجِیا   ﴿ ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَخَاه هارونَ نَبِیا ﴾52﴿ وقَرَّ

و از جانب راست طور او را ندا  پیامبر بود اي فرستادهپاکدل و را که او یاد کن زیموسی  و در این کتاب از(
وبرحمت خویش برادرش هارون پیامبر را  دادیم و در حالی که با وي راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم؛

  )به او بخشیدیم

  )54- 52،آیات >مریم<19سوره(

" بِرَسنُوا بِی وارِیِّینَ أَنْ آموإِلَى الْح تیحإِذْ أَوونَوملسنَّنَا م   "111﴿ ولی قَالُوا آمنَّا واشْهد بِأَ

 ورید گفتند ایمان آوردیم وایمان آ ام فرستادهم که به من و را که به حواریون وحی کردو یاد کن هنگامی (
  .)مسلمانیمگواه باش که ما 

  )111آیه >المائده<5سوره(

رسول ،چون تورات بر : رسول و نبی تعیین گردید عنوان بههمزمان  طور بهبنابراین ، موسی توسط خداوند   
چون او بنفسه در طول حیاتش آن قانون را پیروي کرد  ،او نازل شد و چون قانون جدید وضع گردید؛ و نبی

هم پیروي از قانون و حفظ امر تاسیس  شیاصلو کار ر مورد هارون او نبی بود  د. ،اعتال بخشید و حفظ نمود
  .دشده توسط موسی بو

بحث اینکه چون محمد . دارد وجودبر اساس قرآن،این تمایز بین یک رسول خدا و یک نبی پروردگار   
نیز انبیا هستند ،از اینرو هیچ مظهر ظهور الهی بعد از محمد وجود  ها رسولاست و همه  "خاتم النبیین"

  . ندارد ،بحثی است که نه در قرآن و نه در احادیث پایه و اساسی ندارد

که در توضیحات قسطالنی  براي اینکه جاي تردیدي در این مورد باقی نماند،محمد در یکی از احادیثش    
  که  دهد میتوضیح  روشنی بهبخارائی مرقوم گشته ،



. نبی دیگري جانشین وي شد رفتهرجا که یک نبی از عالم .  ندحکومت نمودبر ایشان انبیا بنی اسرائیل "
  ".جانشین خواهد بود) یا امام(نخواهد شد بلکه خلیفه اما هیچ نبی جانشین من 

را  ها آنوي خواهند آمد توضیح داده  دنبال بهرا که  ها امامدر حدیثی دیگر پیامبر بیشترجایگاه خلفا یا   
  :بنابراین.علما یا فضال نامیده است

  ".علماي امت من برتر از انبیاي بنی اسرائیلند "

  27.قابل ذکر است اند شدهحضرت بهاءاهللا در مورد امام حسین قائل  احترامی کهدر این ارتباط،  

  :امام شافی اظهار داشت. بیشتر پرداخته شده است "رسول"و  "نبی"در فقه اسالمی به تفاوت بین 

که رسول خدا کسی :فرق بین این دو طبقه در این است. مهمه انبیا و رسل ایمان داشته باشیما باید به "
از اینرو هر رسولی . شود مینبی تحت قانونی که رسول خدا میاورد تربیت است که قانون میاورد درحالیکه 

  ".همزمان نبی نیز هست در حالی که به یک نبی همان خصوصیات رسول اعطا نشده است

جالب درمورد موضوع نبوت و رسالت  ذکر  یو توضیحدیث سوره حج ح 51النسفی  در تفسیرش از آیه 
  :آیه از این قرار است. کند می

ه ما یلْقی  ٰوما أَرسلْنَا من قَبلک من رسولٍ ولَا نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى" أَلْقَى الشَّیطَانُ فی أُمنیته فَینسخُ اللـَّ
مکحی طَانُ ثُمالشَّی هاتآی ه ه  ۗ◌   اللـَّ   "حکیم میعلواللـَّ

 تالوتششیطان در نمود میتالوت  هرگاه چیزي نکه هیچ پیامبري را نفرستادیم جز ای}نیز{پیش از تو و (
آیات خود را استوار سپس خدا  گردانید میمحو  کرد میالقا را شیطان خدا آنچه  پس کرد می}شبهه{ يالقا
  .)است حکیمداناي و خدا  ساخت می

  )51آیه >حج<22سوره (

  :دهد میو النسفی توضیح 

. هستند این دو یکی گویند میو این دلیلی روشن از تفاوت مقرر بین رسول و نبی است که مغایر آنچه آنها "
. نبی124000زمانی که ازمحمد نبی رحمه اهللا علیه سؤال شد که چند نبی وجود دارد پاسخ داد . ،میباشد

                                                        
در آن بھ لسانی پر حرارت او را ستایش می نمایند، و در کتاب  حضرت بھاءهللا زیارتنامھ ای بھ اعزاز امام حسین نازل فرموده اند کھ.  27

متعالیترین "در آثار بھائی بعنوان . فضائل او نیز در سوره ملوک ستوده شده است. ایقان ، قدرت روحانی امام مورد ستایش قرا گرفتھ است
نیز درخشنده ترین ستاره ای کھ در تاج ذکر شده در  و" و ساالر شھیدان" سید الشھدا"توصیف و بعنوان " جانشین قانونی پیامبر اسالم
،جایگاه امام حسین بی ھمتا درنظر گرفتھ شده زیرا حضرت بھاءهللا خود را بازگشت امام حسین شیعھ اسالم " مکاشفات یوحنا می درخشد

  .معرفی نموده اند



رسول ه اینست ک ها آنتفاوت بین ! تا 313رسول هستند جواب فرمود  ها آنپرسیدند چند تاي مجددا  ها آن
اما نبی کتاب نمیاورد بلکه قانون و .  شود میکسی است که عالوه برکتاب، معجزه میاورد که با آن حمایت 

است که رسول مؤسس قانون  شود میهمچنین گفته . دهد میاحکام موجود را پیروي کرده گسترش 
  ".درحالیکه نبی مروج و ولی آن قانون است

اعالن یک تغییر در ساختار اداري  منظور بهدر ابتدا نبوت  "خاتم"که  شود میاز نقل قول فوق روشن   
جامعه اسالمی آینده انجام شد ،شبیه آنچه در سیستم جامعه یهودي طی دوران رسالت حضرت موسی تا 

هیچ جا اشاره به این نشده که ،نه در قرآن و نه در احادیث محمد پیامبر. اعمال شد 28ظهور حضرت مسیح
  .رسالت مانعی براي ظهورالهی بعدي ایجاد کند"خاتم"

محمد فرزند ذکوري نداشت، و وي برده مسیحی االصل جوانی بنام زید ابن حریصه را پس از آزاد نمودن از   
 فرزندي بهخویش   پسر عنوان بهبراي ماندن در خانواده پیامبر  اش داوطلبانهبردگی و دریافت تقاضاي 

 عنوان بهبا ظهور جدید مخالف بودند ، از فرزند خواندگی حضرت محمد  شدت بهیهودیان وقت که . پذیرفت
ادعا کردند که  ها آن.مشاهده نمودند شیپیامبرفرصتی بی سابقه و ابزاري براي کاشتن بذر تردید در رابطه با 

 شده میکه پس از صعود موسی توسط انبیاء بنی اسرائیل اداره  دانسته میحمد تاریخ بنی اسرائیل را چون م
بر این واقعه تمرکز نمودند تا نه تنها  ها آن. ،حال او نیزقصد دارد  همان سیستم  را اتخاذ کرده و کپی نماید

محمد را بد نام کنند بلکه قبائل را تحریک نموده ،سایرین را بر علیه وي برانگیخته و نهضتش را ریشه کن 
  .نمایند

         "محمد پدر هیچ انسانی از میان شما نیست بلکه رسول خداست "ایشان ،آیه هاي دسیسهبمنظور رد         
دیگر،یعنی  عبارت بهتاکیدي بر این بود که محمد در دور اسالم هیچ وارثی ندارد و  آن دنبال بهنازل گردید،

ن آسیبش به خودشا شد میدشمنان امرش را که سبب  هاي فرضیهاز این طریق خدا .او خاتم النبیین است
  کند میبرگردد،رد 

  

  

  
                                                        

اما در کتاب ایقان معنی این عنوان را کھ . شاره فرموده اندا" خاتم انبیاء"حضرت بھاءهللا در عبارات بیشماری بھ حضرت محمد بعنوان .  28
حضرت .درکش تا کنون پیچیده بوده ،اینکھ چرخھ نبوت با دور حضرت محمد پایان یافتھ و عصر تکمیل بدنبال آن میاید،را بازگو می فرمایند

در نفس مظھر " نیل بھ حضور الھی" ضح در بارهبھاءهللا میفرمایند ھیچ چیز در قرآن واضحتر از وعده حضرت محمد در آیاتی بطور وا
امروز کلمھ مبارکھ ولکن رسول هللا " ...در ھمین ارتباط در لوح ابن ذئب می فرمایند. کھ داللت بر قیامش می کند ،نیست" قیامت"ظھورش و 

؛ لوح ابن 179و  170-169، 167-166.برای مطالعھ بیشتر کتاب ایقان صص..." و خاتم النبیین بیوم یقوم الناس لرب العالمین منتھی شد
  .را مالحظھ کنید.114. ذئب، ص



  6فصل 

  تعلیم داده شده در قرآناصول اولیه 

اما  یابد میهماهنگی نوعی مقدسه نازله قبل متون  اصول نازله در قرآن با بینبا مطالعه دقیق قرآن شخص 
برخی اصول اساسی به آسانی قابل تشخیص . است تکراريو  تر واضحمتون  اغلب در مورد این هماهنگی 

  .اند شدههستند و در اینجا ذکر 

    

  29وحدانیت خدا ، و وحدت رسل و انبیا

که خدا یکی است ،اینکه وحدت اساسی در انبیا و رسل وجود دارد ،و فراتر از آن ،اینکه نصوص و ادیان این 
  :خداوند یکی هستند،در آیه ذیل بیان شده است

ه وما أُنزِلَ إِلَینَا وما أُنزِلَ إِلَى" الْأَسباط وما أُوتی  ٰقُولُوا آمنَّا بِاللـَّ و قُوبعیاقَ وحإِسیلَ واعمإِسو یمرَاهإِب
بِّهِم لَا نُفَرِّقُ بینَ أَحد مّنْهم ونَحنُ لَه مسلمونَ ٰوعیسى ٰموسى ن رونَ مالنَّبِی یا أُوتم136﴿ و"  

او  اسباطعقوب و ق و یابه آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسح و هبگوئید ما به خدا و به آنچه برما نازل شد(
سوي پروردگارشان داده مبران از به همه پیاو به آنچه  داده شده موسی و عیسی به آنچه به و زل آمده نا

  .)در برابر او تسلیم هستیمو  گذاریم نمیفرق  ازیشانمیان هیچیک  ،ایم آوردهایمان  شده

  )130آیه >بقره<2سوره(

نیز  براهیم، اسحاق، یعقوب و سایرین ،و قرآن ایمان دارند ،که همانی است که به ا خدا بهبنابراین، مسلمین 
بیان شده که مسلمین نباید فرقی بین دریافت کنندگان  وضوح بهاینجا . موسی و عیسی و پیامبران نازل شد 

  .بگذارند 30این آیات

  

  

  
                                                        

  ".آنچھ محمد تعلیم داد" ، 18فصل  محمد و دوره اسالمبرای مطالعھ بیشتر .  29
کھ بھ بخشی درباره  8- 175.صص 1، جلدنفحات ظھور حضرت بھاءهللاو  4-152، برای مطالعھ بیشتر کتاب ایقان صص 2:285قرآن.  30

  ند و مظاھر ظھورش بعنوان موضوع اصلی این کتاب می پردازد،رامالحظھ نمائیدطبیعت خداو



  اصالت الهی همه قوانین خداوند

 گوناگونی اگرچه از نظر ظاهري از این جهت که رسل شود میقوانینی که از جانب خدا براي بشر فرستاده 
همچنانکه در .اما از نظر اصالت وهدف یکی هستند و خواهند بود،متفاوتند  اند شدهبراي ملل گوناگونی نازل 

  :آیه ذیل آمده است

أَنْ  ۖ◌  ٰوعیسى ٰبِه نُوحا والَّذي أَوحینَا إِلَیک وما وصینَا بِه إِبرَاهیم وموسى ٰشَرَع لَکُم مّنَ الدّینِ ما وصى "
یهلَا تَتَفَرَّقُوا فّینَ ووا الدیمأَق  ◌ۚ"  

به  براي شما تشریع کرد و آنچه را که درباره آنآن سفارش کرد  دربارهنوح  به که آنچه را دین}احکام{از(
  .)مکنیداندازي تفرقه  در آنو  بر پا داریدابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را 

  
  )11آیه >شوري<42سوره(

نوح یین نمود همانطور که احکام را بر خدا احکام یا فقه اسالم را با در نظر گرفتن ضرورت زمان تع     
  31.،ابراهیم، موسی و عیسی در گذشته نازل فرمود

  

  .باشد میم و وظیفه رسوالن الهی یکی است و همانند مقا

  شهادت دادن ، بشارت نیکو دادن، و انذار کردن: نسبت دادخدا بر محمد پیامبر سه وظیفه      

نَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشّرًا ونَذیرًای"   45﴿ ا أَیها النَّبِی إِ

  )بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیمگواه و } به سمت{اي پیامبر ما تو را (

  )44آیه >احزاب<33سوره (

                                                        
فکما ان الذات ال تتعدد بتعدد المظاھر کذلک الدین ال :"...اینگونھ بیان می کند 42:11میرزا ابوالفضل توضیح ذیل را درباره آیھ قرآن. 31

فاذا اعتبرنا االختالفات المشھوده فی احکام ...ی زلت فیھا  اقدام االمم من القرآنیختلف باختالف السنن والعوائد و ستفاد ھذه النکتھ الدقیقھ الت
هللا و لم االدیان الموجوده من الفرائض والسنن واآلداب اعتبارا مؤثرا فی تفریق حقیقھ الدیانھ فھل یتصور ان االنبیاء علیھم السالم خالفوا امر

ینئذ یدرک النبیھ البصیر ان ما اراده هللا تعالی من تشریع ھذه االدیان ھو حقیقھ واحده ال تؤثر فی ینتھوا عن نھیھ و تفرقوا و اختلفوا فی دینھ ح
وحدتھا الذاتیھ اختالفاتھا العرضیھ من قبیل تفاوت احکام الصوم والصاله والزواج والطالق والمعامالت فمنطوق اآلیھ الکریمھ یحکم بان 

رانیھ و ھی عین الشریعھ الموسویھ و ھی عین الشریعھ نوح علیھ السالم کما ان ھوالء البرره االخیار الشریعھ االسالمیھ ھی عین الشریعھ النص
  .193ص: رسائل و رقائم). ال نفرق بین احد من رسلھ(کلھم مظاھر حقیقھ واحده معبره عنھا بروح هللا و امره



  :فرماید میخدا در مورد همه انبیا در کل 

  "وما نُرْسلُ الْمرْسلینَ إِلَّا مبشّرِینَ ومنذرِینَ"

  )فرستیم نمیرا جز بشارتگر و هشدار دهنده } خود{و ما پیامبران (

  )48آیه >انعام<6سوره (

  .خواهد شد که موسی و عیسی نیز از شهادت دهندگان هستند بعدا نشان داده

  

  ؟شوند میچه موقع انبیا فرستاده 

وقتی اصل وحدت در قرآن تعلیم داده شد پس چرا باید ادیان مختلف و انبیا متفاوت وجود داشته باشند؟ و  
  ؟فرستد مینیز چه وقت خدا یک رسول جدید 

فیما فیه  مینهبولَولَا کَلمۀٌ سبقَت من ربِّک لَقُضی  ۚ◌   واحدةً فَاخْتَلَفُوا وما کَانَ النَّاس إِلَّا أُمۀً "
  "19﴿ یخْتَلفُونَ

بود قطعا از جانب پروردگارت مقرر نگشته  اي وعدهاگر و  اختالف پیدا کردندنبودند پس  جز یک امتمردم (
  )شد میمیانشان داوري  کنند میدر آنچه بر سر آن با هم اختالف 

  )20آیه >یونس<10سوره(

و همبستگی خود را از دست بدهد و اختالفات  پیوستگیکه وقتی یک جامعه متحد  دهد میاین آیه توضیح 
  .فرستد میتاسیس مجدد وحدت خود  یک ظهور جدید  منظور بهگسترش یابد ،خدا 

ه ا" لیحکُم بینَ  به الحقلنَّبِیِّینَ مبشّرِینَ ومنذرِینَ وأَنزَلَ معهم الْکتَاب کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللـَّ
یها اخْتَلَفُوا فیما  ۚ◌   النَّاسِ فغْیب یِّنَاتالْب متْهاءا جم دعن بم ینَ أُوتُوهإِلَّا الَّذ یهف ا اخْتَلَفمو

ه  ۖ◌  مینهب ه یهدي من یشَاء إِلَى ۗ◌  الَّذینَ آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فیه منَ الْحقِّ بِإِذْنهفَهدى اللـَّ صرَاط  ٰواللـَّ
  "213﴿ مستَقیمٍ

 بهرا } خود{پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب وندخداپس بودند  امتی یگانهمردم (
به آنان } کتاب{و جز کسانی که  فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند داوري کند حق



در } هیچکس{که میانشان بود }و حسدي{داده شد پس از آنکه دالیل روشن براي آنان آمد به خاطر ستم 
قت آنچه که در آن آن اختالف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقی

  .)کند میراست هدایت  راه بهاختالف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد 

  )209آیه >بقره<2سوره (

که خدا مظاهر الهیه را براي تربیت و برقراري عدالت  نماید میاین آیه همین موضوع را مجددا بیان و تاکید  
که  شوند میهدایت  روشی بهازل شده ایمان بیاورند آنانی که به کتاب تازه ن. فرستد میبین مردمان 

از . کنند میو ایجاد ناهماهنگی  بر افکار خود پافشاري کردهگذارند ،در حالی که سایرین باختالفات را کنار 
که به  هایی آندرحالیکه  شوند میاینرو با پیدایش هرظهور جدیدي افراد صادق به سمت وحدت هدایت 

با حسادت و نفرت پر شده است حقیقت را رد کرده کناره گیري  هایشان قلبو  اند چسبیدهظهور قبلی 
تاکید که جمع آمده در حالیکه مفرد است ، صورت بهالزم به ذکر است که در آیه فوق پیامبران .نمایند می
  .نمایند میآنرا براي بشریت منعکس پاك بیشماري  هاي آینهشتري بر وحدانیت ظهورالهی است،که بی
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  ، مبشرین و منذرین)شهدا(شهادت دهندگان

نَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشّرًا ونَذیرًا"   "﴾45﴿ یا أَیها النَّبِی إِ

  )44آیه  >احزاب<33سوره (

  "ۖ◌   ومنذرِینَوما نُرْسلُ الْمرْسلینَ إِلَّا مبشّرِینَ   "

  )48آیه >انعام<6سوره (

ه النَّبِیِّینَ مبشّرِینَ ومنذرِینَ"    "کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللـَّ

  )209آیه >بقره<2سوره (

 "ما"در آیه فوق الذکر از سوره انعام استفاده از . کند میدر آیه سوره احزاب ،خدا به حضرت محمد خطاب    
 "منذرین"و  "مبشرین"، "شهادت دهندگان" عنوان بهاشاره به خداوند است که انبیا و مرسلین را 

و در سایر  باشد میکه محدود به محمد پیامبر  رسد می نظر به، "شهادت دهنده "اگرچه تعیین .فرستد می
ر مرسلین الهی نیز بکار رفته یین شهادت دهنده براي سایه است ،اما تعآیات فقط مبشر و منذر ذکر شد

  .است

 " تَابالْک کأَنزَلْنَا إِلَیّقًا  به الحقودص32مهلَینًا عمیهمتَابِ ونَ الْکم هیدنَ ییا بّمل   ◌ۖ ..."  

و  پیشین هاي کتابکننده که تصدیق در حالیفرستادیم  فرو تو سوي به حق بهرا >قرآن<و ما این کتاب (
   ) حاکم برآنهاست

  )52آیه >مائده<5سوره

  :آیه ذیل یک شهادت دهنده است تائید بهو عیسی مسیح نیز 

فیه هدى ونُور وآتَینَاه الْإِنجِیلَ  ۖ◌  ابنِ مرْیم مصدّقًا لّما بینَ یدیه منَ التَّوراةِ یسیعبآثَارِهم  ٰوقَفَّینَا علَى"
  "46﴿ ومصدّقًا لّما بینَ یدیه منَ التَّوراةِ وهدى وموعظَۀً لّلْمتَّقینَ

                                                        
خطاب حضرت محمد بھ پبروانش دررابطھ با موسی و  را مالحظھ نمائید حضرت عبدالبھاء درباره2-201اعالن صلح جھانی صص.  32

 .مسیح توضیح می فرمایند



در حالی که تورات را که پیش از او بود دیم درآور}پیامبران دیگر{آنان  دنبال بهو عیسی پسر مریم را (
ن هدایت و نوري است و تصدیق کننده تورات قبل از آن تصدیق داشت و به او انجیل را عطا کردیم که در آ

  )است و براي پرهیزگاران رهنمود و اندرزي است

  )50آیه >مائده<5سوره(

 نماید میرا تائید 33احکام ظهورات قبل  کدامآین آیات به وحدت اساسی پیامبران و اظهاراتشان که در هر
را فرستاده است تا بر حقانیت عیسی خدا از اینرو،موسی حقیقتا رسول خداست،و .کند می،باور ایجاد 

به افترا نسبت به آنگاه یهودیان و مسیحیان . اظهاراتش شهادت دهد،و نیز انجیل را به بشریت ارائه دهد
  :یکدیگر پرداختند

شَیء وهم یتْلُونَ  ٰلَیست الْیهود علَى ٰصارىشَیء وقَالَت النَّ ٰعلَى ٰوقَالَت الْیهود لَیست النَّصارى"
تَابٰکَذَ ۗ◌  الْکهِملثْلَ قَوونَ ملَمعینَ لَا یقَالَ الَّذ کل   ◌ۚ "  

و یهودیان گفتند ترسایان برحق نیستند و ترسایان گفتند یهودیان برحق نیستند با آنکه آنان (
  )همانند گفته ایشان گفتند } سخنی{نادان نیز افراد . خوانند میرا } آسمانی{کتاب

  )107آیه >البقره<2سوره(

از این مطلب . مقام موسی و عیسی و نیز اصالت الهی تورات و انجیل گواهی دادبه اما حضرت محمد آمد و   
نتیجه گرفت که ظهور الهی بعد نیز بر حقانیت محمد و قرآن شهادت خواهد داد  توان میبه سادگی 

بعالوه، محمد مانند پیامبران قبل از خود، بر تنبیهی وحشتناك   .همچنانکه بر کسانی که قبل از او بودند
نموده  را آنطور که در نبوات از پیش گفته شده، انکار  نمایند ،انذار34براي کسانی که پذیرش ظهور بعد 

     .است

اعالن  "و  "مبشرین" ،آنطور که در آیات آغازین این فصل اعالن و تاکید شدههمه انبیا و مرسلین الهی  
تامل بر معانی وراي این نقش انبیاي الهی در پرتو قرآن حائز اهمیت  .باشند می "منذرین"و  "کنندگان

  .دهد یمدر این رابطه ،آیات ذیل معنی بشارت را توضیح . باشد می

"  ّرُكشنَّا نُب   "لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سمیا ٰاسمه یحیى غالمبیا زکَرِیا إِ
                                                        

 .انگلیسی را در ارتباط با وحدت پیامبران الھی مالحظھ نمائید 9-78منتخبات آثار حضرت بھاءهللا صص. 33
ایکون لغیرک من الظھور ما :" تنقل شده اس32در ارتباط با این مطلب حدیثی از امام حسین توسط حضرت بھاءهللا در رسالھ ابن ذئب ص. 34

  " خاتم انبیاء"حضرت بھاءهللا توضیح فرموده اند کھ کسانی کھ بھ عبارت". لیس لک حتی یکون ھو المظھر لک عمیت عین تراک
موجد ختم و  اند و از ذکر ختم تمسک جستھ با جمیع این مطالب ثابتھ و بیانات واضحھ من حیث ال یشعر بھ"اند،مانند کسانی ھستند کھ  چسبیده

 .132ایقان ص."اند بدء در یوم لقای او بالمره محتجب مانده



  )ایم ندادهبراي او قرار  یهمنام که قبال دهیم میمژده که نامش یحیاست  به پسرياي زکریا ما تو را (

  )8- 7تآیا >مریم<19سوره (

نْیا  إِذْ قَالَت الْملَائکَۀُ یا" ی الدا فجِیهو مرْینُ مى ابیسع یحسالْم هماس ّنْهۀٍ ممبِکَل ّرُكشبی ه مرْیم إِنَّ اللـَّ
  "والْآخرَةِ ومنَ الْمقَرَّبِینَ

از جانب خود که نامش مسیح  اي کلمهبه هنگامی را که فرشتگان گفتند اي مریم خداوند تو را } یاد کن{و (
} درگاه خدا{در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان } او{در حالی که  دهد میسی بن مریم است مژده عی

  .) است

  )40آیه >آل عمران< 3سوره(

همچنین ،  .یحیی تعمید دهنده و مسیح پیامبران الهی بودند که خداوند به آمدنشان بشارت داده بود  
قرآن او براي پیامبري تعیین  35شده  چون با توجه به بشارتازمیان همه پسران یعقوب تنها به یوسف اشاره 

  .شده بود

ماموریتی  او بهمبشر و اعالن کننده برگزیده شد که نشانگر اینست که  عنوان بهمحمد توسط خداوند   
محمد و قرآن بشارت ظهور مهدي و . واگذار شده و ظهور پیامبر آینده یا رسول خدا را اعالن خواهد نمود
  . اند کردهباشند اعالن بازگشت عیسی مسیح را که همانا  حضرت باب  و حضرت بهاءاهللا 

    

  

  

  

  

  

  

                                                        
  12:19قرآن.  35



  فصل هشتم

  ظهور استمرار

و مخالفت با ایشانرا در سوره هود  ها آنداستانهاي انبیا و رسوالن الهی و نحوه استدالل مردمان گوناگون با    
  .یافت توان می

علَیکُم عذَاب یومٍ أَن الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِنِّی أَخَاف ﴾25﴿ ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه إِنِّی لَکُم نَذیرٌ مبِینٌ"
ینَ هم أَراذلُنَا بادي فَقَالَ الْمألُ الَّذینَ کَفَرُواْ من قومه ما نَرَاك إِالَّ بشَرًا مثْلَنَا وما نَرَاك اتَّبعک إِالَّ الَّذ﴾26﴿أَلیمٍ

  ﴾27﴿ م کَاذبِینَالرَّأْيِ وما نَرَى لَکُم علَینَا من فَضْلٍ بلْ نَظُنُّکُ

اى  من براى شما هشداردهنده] گفت[و به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم (
پس 26) که جز خدا را نپرستید زیرا من از عذاب روزى سهمگین بر شما بیمناکم(25) آشکارم

] جماعتى از[بینیم و جز  سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى
بینیم کسى تو را پیروى کرده باشد و شما را بر ما امتیازى نیست  فرومایگان ما آن هم نسنجیده نمى

 36))27( دانیم بلکه شما را دروغگو مى

  )29-27آیات  >هود<11سوره (  

،اهل ثمود نسبت به صالح همین درمورد مردم عاد نسبت به هود پیامبر. این نحوه توجه مردم به نوح بود  
ن نسبت به شعیب ، فراعنه نسبت به موسی ،یهودیان نسبت به مسیح لوط نسبت به ابراهیم ، اهل مدیل ،اه

  .ز مصداق داشتنی و مردم قریش نسبت به محمد 

و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اهللا و الی الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا علیه ءاباءنا اولو کان ءاباؤهم ال "
  "نیعلمون شیئا و الیهتدو

گفته شد بیائید از حکم کتابی که خدا فرستاد و از دستور رسول او پیروي کنید گفتند آن  ها آنو چون به (
مردم  ها آندینی که پدران خود را بر آن یافتیم ما را کفایت است آیا باید از پدران خود در صورتی که 

  .)جاهلی بوده و به حق راه نیافته باشند باز پیروي کنند

                                                        
قرآن در پاسخ الھیون و اغنیایی کھ در جستجوی کسب حضورش بودند  29آیھ11انگلیسی بھ سوره222حضرت بھاءهللا در کتاب ایقان ص. 36

ره بھ حضرت محمد در ترجمھ ای از خطابات ایشان در ارض اقدس کھ این موضوع توسط حضرت عبدالبھاء نیز در اشا.استناد می فرمایند
 .آمده است 21ص2مندرج است و نیز در نفحات ظھور حضرت بھاءهللا جلد112.ص 10شماره  9در نجم باختر جلد



  :نگارند میچنین 37این موضوع در یاداشتهایشان  ارهبجوانی در جناب نخ 

به چه دلیل بنی ":ملزم شده بودند که سبت را مانند عهدي ابدي حفظ نمایند    اکزودوسیهودیان توسط   .1
این . میثاقی ابدي مشاهده نمایند  عنوان بهسبت را  هایشان نسلاسرائیل سبت را حفظ نمایند و در طی 

هم مسیح و هم محمد سبت را شکستند ؛آیا این یعنی آنکه  ". باشد میعالمتی بین من و بنی اسرائیل تا ابد 
 ؟اند کردهاشتباه  ها آن

 21:33همچنین در لوقا . آلفا و امگا ،اولین و آخرین اشاره رفته است عنوان به 1:11به مسیح در ظهورات  .2
اگر مسیح قرار بود ".رفت اما سخنان من همیشه باقی خواهد ماند آسمان و زمین از بین خواهد"،فرماید می

آخرین باشد چرا محمد بعد از او ظاهر شد؟ اگر قرار نبود سخنان عیسی تغییر کند چرا محمد قرآن را نازل 
 فرمود؟

اگر قرار بود محمد آخرین باشد چرا قرآن بازگشت . همین سئوال از مسلمین نیز ممکن است پرسیده شود   
  ؟نماید میرا پیش گویی  مسیح و احادیث ظهور مهدي

دین "و  "خاتم النبیین"این سئواالت را باید زمانی که تالشی در جهت کسب درکی صحیح از معنی   
 عنوان بهزیرا اگرچه هر امتی سفت و سخت به عقیده خود . در نظر گرفت 3839"حقیقی خدا اسالم است

که تدریجی بوده و نهایی  اند کردهو ثابت  اند آمدهاما ادیان یکی پس از دیگري  اند چسبیدهآخرین دین 
بیان شده که فقط  وضوح بهدر قرآن در حقیقت،. باشد نمینیستند درست مثل علم که نسبی است و مطلق 

  :مانان عطا شده استلبخش کوچکی از علم به مس
  85﴿ وما أُوتیتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَلیلًا 40أَمرِ ربی ویسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ "
فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکى داده ] سنخ[پرسند بگو روح از  روح از تو مى ارهبو در (

  (85) نشده است
  )87آیه >االسراء<17سوره (

  :علم الهی و کالم خدا نامتناهی است مقایسه کنیدبیان شده که این آیه را با تاکیدي که در قرآن    
نَّما فی الْأَرضِ من شَجرَةٍ أَقْلَام والْبحرُ یمده من  " بحرٍ ما نَفدت کَلمات اللَّه إِنَّ اللَّه عزِیزٌ  عدهبولَو أَ سبعۀُ أَ

یمک27﴿ح﴾  

                                                        
 .شرقی، مصوب محفل روحانی ملی بھائیان آفریقای مرکزی و 4صبرخی یادداشتھادر مورد ادلھ بھائی بر اساس قرآن  . 37
 .3:17قرآن.  38
  
کتاب ایقان توضیح  183حضرت بھاءهللا بھ این آیھ استناد فرموده و در پاسخ مردم بھ حضرت محمد پس از ظھورش در ص.  40

  .انگلیسی را مالحظھ کنید 274نیز فرائد ص.فرمایند می



دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید سخنان خدا پایان  و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و(
  .))27( ناپذیر حکیم است نپذیرد قطعا خداست که شکست

   )26آیه >لقمان<31سوره (
  109﴿ مددا مثلهبولَو جِئْنَا  41ل لَّو کَانَ الْبحرُ مدادا لِّکَلمات ربی لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أَن تَنفَد کَلمات ربیق "
گو اگر دریا براى کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد قطعا دریا پایان ب(

  )(109)بیاوریم] آن[یابد هر چند نظیرش را به مدد  مى
  )109آیه >کهف<18سوره (

  :شود میسوره آل عمران جائی که عیسی مسیح فقط یک کلمه از خدا در نظر گرفته  40باز در آیه 
  "....یمذْ قَالَت الْمآلئکَۀُ یا مرْیم إِنَّ اللّه یبشِّرُك بِکَلمۀٍ منْه اسمه الْمسیح عیسى ابنُ مرْا "
اى از جانب خود که نامش مسیح  مریم خداوند تو را به کلمه که فرشتگان گفتند اى] را[هنگامى ] یاد کن](

  ...)دهد مریم است مژده مى بن عیسى
د آمده فرستاده نخواه رایشانبري که تصور کند که ظهور دیگري پس از ظهو تواند میآنوقت چطور کسی    

ه کالمش ابدي است و آیاتی را شرح دادند که خدا تاکید کرده کبا تحقق اعتبار این مباحثات ،علما شد؟ 
که  شود میکه در قرآن ظاهر نشده اند مربوط به علوم و هنرهایی  آیاتیمی گویندنها تمام شود آ تواند نمی

آشکار نموده و ) قران(از کتاب 42آینده  هاي نسلخود قادر خواهد بود برطبق نیازهاي  موقع بهذهن بشر 
  :این توضیح با آیات ذیل منافات دارد. درك نماید 

  ﴾85﴿ وما أُوتیتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَلیلًا ..."
  )(85) به شما از دانش جز اندکى داده نشده است (
  )87آیه >االسراء<17سوره (
  "معلُومٍ قدربوإِن من شَیء إِالَّ عندنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِالَّ  "
اى معین فرو  نزد ماست و ما آن را جز به اندازه هاى آن و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه(

  43.)(21) فرستیم نمى
  )21آیه >حجر<15سوره (

                                                        
حضرت بھاءهللا نیز ھمین تصویر را در توضیح مشکالتی کھ در مسیر ارائھ بیانات مناسب نسبت بھ بالیایی کھ متحمل شده اند،داشتھ اند . 41

  . را مالحظھ نمائید 13قد ظھر یوم المیعاد انگلیسی ص.بکار میبرند
خود قرآن یا پیشرفت تفکر علمی کھ ایجاد کرده اشتباه شده یا بحث نویسنده در اینجا نباید بعنوان انکار حقیقت بھ تصویر کشیده شده در . 42

سال قبل از تلسکوپ  900حضرت عبدالبھاء در ارتباط با توافق آیات قرآنی با حقیقت علمی در رابطھ با ثبوت خورشید تقریبا .استنباط گردد
انگلیسی آمده  24و23ر آثار بھائی است کھ در مفاوضات صصتنھا یک نمونھ از اعتقاد ،عالوه بر سایر موارد توام با احترام نسبت بھ قرآن د

 .است
  .ھفت وادی و چھار وادی  حضرت بھاءهللا این آیھ را بکار برده اند 8-37در صص. 43



هیچ ظهور دیگري بعد از موسی  ادعاي اینکهدیان نسبت به مسیح و محمد ،و یهو واکنشدر پاسخ به  
  :باشد ،اینطور آمده است تواند نمی

  "...قَالُواْ بلْ یداه مبسوطَتَانِ ینفقُ کَیف یشَاء مابوقَالَت الْیهود ید اللّه مغْلُولَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم ولُعنُواْ  "
خدا  آنچه گفتند از رحمت] سزاى [خودشان بسته باد و به  يها دستخدا بسته است  و یهود گفتند دست(

  )بخشد دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى
  )69آیه >مائده(5سوره (
دیگر عاجز و  44را که خدا از فرستادن پیامبر درك غلط این روشنی بهاشاره به بسته بودن دست خداوند   

امم رسوالن الهی را رد کردند  کلکه چطور  دهد مین با جمالتی واضح توضیح قرآ. دهد میناتوان است شرح 
  :اما این پاسخ تاسف بار هرگز خداوند قادر و توانا را از ارسال رسل ،یکی پس از دیگري، باز نداشت

کَذَّبوه فَأَتْبعنَا بعضَهم بعضًا وجعلْنَاهم أَحادیثَ فَبعدا لِّقَومٍ لَّا  هارسولم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرَا کُلَّ ما جاء أُمۀً ث "
  "﴾44﴿یؤْمنُونَ

امتى پیامبرش آمد او را تکذیب کردند پس ] هدایت[از فرستادگان خود را پیاپى روانه کردیم هر بار براى (
گردانیدیم دور باد ] و زبانزد مردم[را مایه عبرت  ها آنیکى پس از دیگرى آوردیم و ] سرکش را يها امتما [
  )44( آورند مردمى که ایمان نمى] خدا از رحمت[

 )46آیه23سوره مؤمنون(

در تمامی که  دهد میاین آیه نشان . اگر قرآن آخرین وحی الهی باشد ،این آیه فی نفسه زائد بوده است  
 ها آنکه به  اي آیه، مانند کند میو مسلمانان را انذار  اند کردهظهور رسول الهی را انکار  ها امت مجددا دوران

  :که ازصحت خبر یا بشارت مطمئن شوید نماید میتوصیه 
  "﴾6﴿ ادمینَما فَعلْتُم نَ ا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِن جاءکُم فَاسقٌ بِنَبأ فَتَبینُوا أَن تُصیبوا قَوما بِجهالَۀٍ فَتُصبِحوا علَىی "
خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را  یتانراباید اگر فاسقى  اى کسانى که ایمان آورده(

  )(6) اید پشیمان شوید از آنچه کرده] بعد[آسیب برسانید و 
  )6آیه >حجرات<49سوره (
  45.معنی خبر یا بشارت اشاره به ظهور رسول با پیامبر الهی است  

                                                        
در . را مالحظھ کنید 48:10انگلیسی و قرآن 8-135برای مطالعھ بیشتر ،تفسیر حضرت بھاءهللا درباره آیھ را در کتاب ایقان صص. 44

ای عباد ید قدرت مبسوطھ ممدوده مرتفعھ سلطنتم را :"قرآن می فرمایند 5:69تخباتی از آثار حضرت بھاءهللا ایشان با اشاره بھ آیھ من 208ص
مغلول فرض گرفتھ اید و رحمت منزلھ مسبوقھ غیر مقطوعھ ام را مقطوع داشتھ اید و سحاب مرتفعھ متعالیھ جود و کرمم را ممنوع و غیر 

  ...."اید؟ مھطول فرض نموده
  حضرت باب این آیھ را برای حسین خان شیرازی زمانی کھ در جمع ایشان را مالمت نمود نقل نمودند. انگلیسی 150مطالع االنوار ص  . 45



چطور شخص بین خبر یا بشارت حقیقی از دروغین تمایز قائل شود؟ محقق ممکن است در آیه ذیل پاسخ    
  "اتَّقُواْ اللّه ویعلِّمکُم اللّه ":را بیابد

  )282آیه >بقره<2سوره(46)هدد به شما آموزش مى)  بدین گونه(از خدا پروا کنید، و خدا  (
  9فصل

  زمان دقیق براي هر امتی
پیروانش را قادر  باشد می،آخرین فرستاده خداوند براي بشر  "خاتم النبیین"این باور که حضرت محمد 

 بهاما قرآن فی نفسه . باشند میپیروان یک دیانت آخرین  مسلمان امتساخت تا نتیجه گیري نمایند که 
 در تاریخ روحانی بشر اي واسطه ن امت نیست ولی نمایانگر مرحله که امت اسالمی آخری دهد مینشان  وضوح

  .باشد می
  "لک جعلْنَاکُم أُمۀً وسطًا لّتَکُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ویکُونَ الرَّسولُ علَیکُم شَهِیدٰوکَذَ "
  .)و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشد و پیامبر بر شما گواه باشد(
  )137آیه >بقره<2سوره (

بلکه پیش فرضی  احترام به مردم قبل از ایشان است ها بیانگرتننه "سطاامه و" عنوان بهشناسایی مسلمین    
است بر اینکه امت دیگري در پی خواهد بود،که مؤید اصل استمرار دین است که در جایی دیگر در قرآن 

  :تاکید شده است
  " وأَصلَح فَلَا خَوف علَیهِم ولَا هم یحزَنُونَ ٰفَمنِ اتَّقَى ◌ۙ   یأْتینَّکُم رسلٌ مّنکُم یقُصونَ علَیکُم آیاتییا بنی آدم إِما  "             
                       اى فرزندان آدم چون پیامبرانى از خودتان براى شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند پس هر کس به (             

  (35) شوند یمپرهیزگارى و صالح گراید نه بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین 
  )33آیه >اعراف<7سوره(
ولی ، سازد میمطمئن ارسال رسل توسط خداوند  به استمراربشر را  ،کند میکه به فرزندان آدم خطاب این آیه              

  .کند نمیذکري از استمرار انبیا 

  :که دهند میشرح  6-5صفحات ی براساس قرآن،ئبرخی نکات درباره استدالل بهاجناب علی نخجوانی در

این اصل که استثنا . اصل کلی حاکم بر ظهور پیامبران الهی است یابیم مینکته جالب دیگري که در قرآن "
مدت ثابت یا میقات معینی  براي امت هر پیامبرياینست که  کند مینندارد و بنابراین اسالم را نیز مستثنی 

که بر  شود میدر آن زمان معین یک کتاب الهی توسط خداوند از طریق پیامبرش نازل .تعیین شده است
  ". نماید میزده و عصري جدید را آغاز  اتمامزمان گذشته مهر
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ولکُلِّ أُمۀٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ یستَأْخرُونَ  ":استآیات ذیل از قرآن در تشریح این دیدگاه ذکر گردیده 
  47" ﴾34﴿ ساعۀً والَ یستَقْدمونَ

ساعتى آن را پس اندازند و نه ] توانند مى[و براى هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نه (
 )34( پیش

  )32آیه >اعراف<7سوره ( 

  " أُمۀٍ أَجلَها وما یستَأْخرُونَا تَسبِقُ منْ م "

  ))43( ماند گیرد و نه باز پس مى یچ امتى نه از اجل خود پیشى مىه(

  
)  

  )45آیه >مؤمنون<23سوره (   

 تَابلٍ ککُلِّ أَج3) هر زمانى کتابى است ﴾38﴿  ل 
 )39( کند و اصل کتاب نزد اوست یاثباتمخدا آنچه را بخواهد محو یا 

  
 أُم هندعو ثْبِتیو شَاءا یم و اللّهحمی

 ﴾39﴿ الْکتَابِ
  )39- 38آیه >رعد<12سوره ( 

  

  میقات معین امت اسالم

از یک فرد همانند دانست که طول عمرش زمانی که حیات به دوره معین  توان مییک امت را "دوره معین"
در تفسیر آیات متشابهات میقات دور اسالم نیز مشخص شده که زمان آن . معلوم خواهد شد این عالم رفت

باقی ماند تا زمانی که موعود ظاهر شده و پایان دور  اند بودهنزد خداوند و افرادي که داراي بصیرت روحانی 
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  "....*زماناً و لکلّ حال مقاال بیان



 با ظهور حضرت باب و نزول کتابش 481260در سال  اسالمپایان دوره امت بنابراین . اسالم را اعالن نمود
  :در آیه ذیل در قرآن به این واقعه اشاره شده است.اتفاق افتاد بیان

  
منَۀٍ مس أَلْف هارقْدمٍ کَانَ موی یف هلَی  49﴾5﴿ ا تَعدونَیدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم یعرُج إِ

در روزى که مقدارش آن ] نتیجه و گزارش آن[کند آنگاه  مىتا زمین اداره ] گرفته[را از آسمان ] جهان[کار 
   (5) رود شمارید هزار سال است به سوى او باال مى برمى] آدمیان[چنان که شما 

  )4آیه >سجده<32سوره (

ساله شمسی است و 1000دومی، که آیه بدان اشاره دارد یک برهه . دو دوره در چرخه اسالم وجود دارد 
دوره اول آنی است که صدارت واقعی و . حساب زمان توسط مردمی است که ظهور بر ایشان فرستاده شد

  :باشد میحضرتش بودند، ساللهامامش که بر طبق احادیث  12عملی محمد و 

  50.را  اهل بیت و عترتمدر میان شما خواهم گذارد ،کتاب خدا و  گرانبها من دو میراث"

سال آنطور که در آیه ذکر شده بود قبل از 1000درگذشت و آنوقت دوره کامل  260آخرین امام درسال   
  . به اتمام رسید) 1844( 1260ظهور حضرت باب در سال 

  "لکل امه اجل"    سال 1260: دوره معین

  "...یمحوا اهللا ما یشاء و یثبت...لکل اجل کتاب"    بیان: کتاب 

  و قانون اسالمی "نبیینلخاتم ا"

این باور که اسالم آخرین دین است ،قانون اسالم یا شریعت را نیز آخرین قانونی که از  بر اصرارمسلمین با 
در یازدهمین آیه سوره اما، قوانین اسالم همانند ادوار گذشته آنچنانکه . دانند میجانب خدا فرستاده شده 

  . اند شدهفرستاده  داند میآمده است بر طبق نیازهاي زمان که خدا به حکمت خود الزم  51شورا

                                                        
بعد از میالد مسیح  622در تقویم اسالمی در شمار سالھای قمری از ھجرت ، یا عزیمت حضرت محمد از مکھ بھ مدینھ در  1260تاریخ .  48

  .میالدی است 1844در تقویم گریگورین این سال . است
  .33،ص شش درس درباره اسالم.  49
این حدیث مھم یکی از احادیثی است کھ توسط متخصصین الھیات شیعھ بعنوان سند حمایت از جانشینی حضرت علی بعنوان امام پس از  50

  .را مالحظھ نمائید 16،ص مقدمھ ای بر شیعھ اسالمنیز . رحلت حضرت محمد بدان استناد شده است
  .را مالحظھ کنید6فصل .  51



جالب توجه است که حضرت محمد در طول رسالتش برخی قوانین و احکام را تغییر داد مانند تغییر قبله   
بعد خدا . ول دوره رسالتش قبله اورشلیم بوددر ا. ،مسیري که مسلمین هنگام نماز باید بدان سمت رو نمایند

  52.به رسول امر فرمود که به سمت کعبه در مکه بچرخد که از آن پس قبله مسلمین جهان شد

الْمغْرِب یهدي من یشَاء إِلَى  هایعلسیقُولُ السفَهاء منَ النَّاسِ ما والَّهم عن قبلَتهِم الَّتی کَانُواْ  " شْرِقُ والْم قُل لِّلّه
  " ﴾142﴿ صرَاط مستَقیمٍ

اى که بر آن بودند رویگردان کرد بگو مشرق و  به زودى مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله
  142) کند مغرب از آن خداست هر که را خواهد به راه راست هدایت مى

  )136آیه >البقره<2سوره(

  53:اظهار شد تدریج بهدر مورد الکل ،منع 

الْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهمآ أَکْبرُ من نَّفْ " رِ ونِ الْخَمع أَلُونَکسایهِمع..."  

گناهشان ] لى[و سودهایى براى مردم است و گپرسند بگو در آن دوگناهى بزر مى درباره شراب و قمار از تو(
  ...)است تر بزرگاز سودشان 

  )216آیه >البقره< 2سوره(

"  

  
اید در حال مستى به نماز  اى کسانى که ایمان آورده

 )گویید  نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى

)  

سکَارى حتَّى  تَقْرَبواْ الصالَةَ وأَنتُمیا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ 
 تَعلَمواْ ما تَقُولُونَ

  )46آیه >نساء<4سوره( 

الْمیسرُ واألَنصاب واألَزالَم رِجس منْ عملِ الشَّیطَانِ فَی رُ وا الْخَمنُواْ إِنَّمینَ آما الَّذها أَی لَّکُملَع وهبتَناج
ونَتُفْل90﴿ ح﴾ "  

                                                        
محمد و نیز ." این فتنھ نبود مگر برای امتحان عباد" ...اینطور توضیح میفرمایند کھ 39در کتاب ایقان ص حضرت بھاءهللا این رویداد را  52

  .را مالحظھ نمائید 6-5،صص مقدمھ ای بر شیعھ اسالمو  61-59. صص،دور اسالم
  .سی را مالحظھ کنیدانگلی.354ص. 2جلد  نفحات ظھور حضرت بھاءهللا، و 89،ص محمد و دور اسالمبرای مطالعھ بیشتر .  53



از عمل شیطانند پس از ] و[و تیرهاى قرعه پلیدند  ها بتاید شراب و قمار و  ى کسانى که ایمان آوردها (.
  )(90) دورى گزینید باشد که رستگار شوید ها آن

  )92آیه >مائده<5سوره(

دردوره حیات و رسالت حضرت محمد تغییراتی در احکام و قوانین اسالمی وجود داشت که نمایانگر بنابراین، 
فهمید که چطور این تغییرات مقدره الهی  توان می آسانی بهاز اینرو . م الهی بوداحکاآشکار شدن تدریجی 

متفاوت بر روي  هاي مکانخود را از مذهبی به مذهب دیگر در ادوار زمانی متفاوت به مردمان متفاوت ،و در 
همچنانکه در سوره شورا نازل گردیده قوانین اسالمی همان قوانینی است که بر نوح .دهند میکره ارض نشان 

و دچار تفرقه ، و بعدا مقرر شد که مسلمین باید به امر توجه کنند بود،ابراهیم ، موسی و عیسی نوشته شده 
ی است این قوانین است که از ظهوري به ظهوري دیگر تغییر ،این روشن است که مادام که دین یک نشوند 

 شود میاین مفهوم که قانون شریعت ابدي است از طریق مطالعه خود قرآن آشکار  غیر منطقی بودن. کند می
به نصوص مقدسه  ،علیرغم ادعاي خاتمیت که توسط پیروان مذاهب پیشین اقامه شده بودباالتر ازهمه، که 

  .شاره دارد نام اگوناگون با همین 

  " ﴾1﴿ تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَى عبده لیکُونَ للْعالَمینَ نَذیرًا

را نازل فرمود تا ] کتاب جداسازنده حق از باطل[=است کسى که بر بنده خود فرقان ] و خجسته[بزرگ 
  )1(  اى باشد براى جهانیان هشداردهنده

  )1آیه>فرقان<25سوره (

"  

 ﴾48﴿  ولَقَد آتَینَا موسى وهارونَ الْفُرْقَانَ وضیاء وذکْرًا لِّلْمتَّقینَ
 

  )براي پرهیزگاران روشنایی و اندرزي است} کتابشان{و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم و (

  )49آیه  >انبیا<21سوره (

است، اما  "روشنگري"یا  "معیار و میزان"که به معنی در این دو آیه، قرآن و تورات هر دو فرقان نام گرفته 
  .قوانین این دو کتاب خدا همه مانند هم نیست

  



  هر امتی قانون خود را دارد

 ها آنکه خداوند براي هر امتی یک سري قرانین نازل فرموده که باید از  دهد میتوضیح  روشنی بهقرآن   
  . پیروي نمود

"  تَابالْک کأَنزَلْنَا إِلَیکُم  الحقبوفَاح هلَینًا عمیهمتَابِ ونَ الْکم هیدنَ ییا بقًا لِّمدصماب ام ینهبم  الَ تَتَّبِعو أَنزَلَ اللّه
أُم لَکُمعلَج شَاء اللّه لَوا واجنْهمۀً ورْعش نکُملْنَا معکُلٍّ جقِّ لنَ الْحم اءكا جمع ماءهوی أَهف کُملُوبن لِّیلَکةً وداحۀً و

  "...مآ آتَاکُم

پیشین و  يها کتابکننده  و فرو فرستادیم در حالى که تصدیقرا به حق به سوى ت] قرآن[=ما این کتاب و  (
از ] با دور شدن[پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان  هاست آنحاکم بر 

و اگر  میا شریعت و راه روشنى قرار داده] ها امت[حقى که به سوى تو آمده پیروى مکن براى هر یک از شما 
  ...)تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید] خواست[داد ولى  شما را یک امت قرار مى خواست خدا مى

  )52- 3آیه  >مائده<5سوره (

که در ادوار  قوانینی با ظهورش زیرادر این آیات به محمد امر شد که با قانون تازه نازل شده قضاوت نماید
قانون دیگري جایگزین آن  گردد میوقتی یک قانون غیر عملی .سخ گردید قبل به بشریت ارائه شده بود ن

  :کند میظهور جدید نه تنها شامل یک سري قوانین جدید است بلکه مناسک و آداب نیز تغییر  .خواهد شد

"  عادرِ وی الْأَمف نَّکنَازِعفَلَا ی کُوهنَاس مکًا هنسلْنَا معۀٍ جکُلِّ أُمیمٍلتَقسى مدلَى هلَع إِنَّک کبإِن و﴾67﴿ إِلَى ر
 لَمأَع فَقُلِ اللَّه لُوكادلُونَ به ماجمفُونَا ﴾68﴿ تَعتَخْتَل یهف ا کُنتُمیمۀِ فامیالْق موی نَکُمیب کُمحی 69﴿ للَّه  

کنند پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند  بدان عمل مى ها آنبراى هر امتى مناسکى قرار دادیم که (
و اگر با تو مجادله کردند بگو خدا به (67) به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهى راست قرار دارى

کردید داورى  خدا روز قیامت در مورد آنچه با یکدیگر در آن اختالف مى(68) کنید داناتر است آنچه مى
   (69) کردخواهد 

  )66- 8آیه >حج<22سوره (

نازل شده حکم نماید،خدا به محمد وي  در حالی که به حضرت محمد امر شده بود که بر طبق قوانینی که بر
براي کسانی که . در قرآن قول داده بود که در روز قیامت خودش درمورد مواضیع مختلف حکم خواهد راند

  :که فرماید میازل فرموده لغو یا جایگزین نماید قرآن تاکید شک دارند که خدا ممکن است آیاتی که را ن



"  ا نَأْتهنُنس ۀٍ أَونْ آیخْ ما نَنسیرخبم  ا أَونْهیرٌ 54هامثلمقَد ءکُلِّ شَی لَىع أَنَّ اللّه لَمتَع 106﴿ أَلَم﴾ "  

آوریم مگر  آن یا مانندش را مى فراموشى بسپاریم بهتر از] دست[هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به (
  (106) ندانستى که خدا بر هر کارى تواناست

  )100آیه >بقره<2سوره(

  

  "یک امت" عنوان بهبشر : اراده الهی

  55"...لَو شَاء اللّه لَجعلَکُم أُمۀً واحدةً "

  ...)ددا شما را یک امت قرار مى خواست گر خدا مى(

  )53آیه >مائده<5سوره (

  "  إِالَّ من رحم ربک ولذَلک خَلَقَهم؛  ﴾118﴿56 ولَو شَاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحدةً والَ یزَالُونَ مخْتَلفینَ "

داد در حالى که پیوسته در  خواست قطعا همه مردم را امت واحدى قرار مى و اگر پروردگار تو مى(
 کسانى که پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده استمگر 118)اختالفند

  )120آیه >هود<11سوره( (

  " ﴾8﴿ ولی ولَا نَصیرٍ ولَو شَاء اللَّه لَجعلَهم أُمۀً واحدةً ولَکن یدخلُ من یشَاء فی رحمته والظَّالمونَ ما لَهم من "

خویش  حمترگردانید لیکن هر که را بخواهد به  خواست قطعا آنان را امتى یگانه مى اگر خدا مى و (
  .)(8) آورد و ستمگران نه یارى دارند و نه یاورى درمى

  )6آیه >شوري<42سوره (

  "﴾93﴿ ء ولَتُسأَلُنَّ عما کُنتُم تَعملُونَولَو شَاء اللّه لَجعلَکُم أُمۀً واحدةً ولکن یضلُّ من یشَاء ویهدي من یشَا "

                                                        
منتشر گردید در ارتباط با تجدید دین  73. ،ص 4،شماره  10،جلد  نجم باخترحضرت عبدالبھاء در لوحی خطاب بھ احبای مصر کھ در .  54

  .در تصویر خلقت و فصل بھار ،بھ این آیھ استناد میفرمایند
کنید کھ حضرت بھاءهللا در تفسیر ھدف خداوند از خلقت انسان بھ را مالحظھ  53-54صص)حضرت بھاءهللا (منتخباتی از آثار مبارکھ .  55

مقصود صعود انفس طیبھ و جواھر مجرده است کھ بفطرت اصلیھ خود بشاطی بحر اعظم وارد :" ایشان می فرمایند. این آیھ استناد میفرمایند
  ..."و ممتاز شوندشوند تا طالبان جمال ذوالجالل از عاکفان امکنھ ضالل و اضالل از یکدیگر مفصول 

  .انگلیسی را مالحظھ کنید67منتخباتی از آثار حضرت باب ص.  56



داد ولى هر که را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد  خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى و اگر خدا مى
 )93( دادید حتما سؤال خواهید شد کند و از آنچه انجام مى هدایت مى

  

  )95آیه >نحل<16سوره (

که  اي واقعه–همه مردم روي زمین یک امت شوند وقتی  "انشاءاهللا" ها عرباگر اراده الهی باشد ،یا بقول 
در آن روز همه از آنچه از طریق آن  از قبل توسط او تعیین گردیده است،زمانش فقط بر خدا معلومست و 

  .بی اعمالشان فراخوانده خواهند شدتوضیح داده خواهد شد ،آگاه شده و براي ارزیا ها تفاوتتمام اختالفات و 

  

  10فصل

  قیامت

در قرآن ،آن روز با اسماءبسیاري .است اي ویژهمردم همه ادیان در انتظار روزي هستند که داراي اهمیت  
  :آمده است، از جمله

  )10:16، 57:7مثال عنوان به(یوم العظیم           

  )2:174، 2:85مثال عنوان به(یوم القیامه             

  )44:40،77:13مثال عنوان به(یوم الفصل           

  )30:45، 30:13مثال عنوان به( یوم الساعه            

  )51:12(یوم الدین               

  )64:9(             >رهایی از شیفتگی<یوم التغابن 

  )26،53، 38:16مثال عنوان به(یوم الحساب             

  :نیز اینگونه اشاره شده است دهد میکه در آن روز رخ  اي واقعهبه 

  }69:15{)  الواقعه(اي که ناگزیر باید اتفاق بیفتد هواقع

  }101:1- 3{)    القارعه(خیره کننده اي فاجعه

  }74:26- 30{ )   سقر(فرشته موکلند 19برآن آتش 



  }88:1{)  الغاشیه(واقعه منکوب کننده 

این . در اکثر ادیان پیش بینی شده که در روز قیامت رویدادهایی اتفاق میفتددر آن روز چه رخ خواهد داد؟ 
و زمین نابود خواهد شد و  ها آسماننیست،این باور که  ها بداناما محدود  باشد میشامل موارد زیر  اتفاقات

متوقف خواهد ساخت،و نتیجه تاریکی  ستارگان فرو میفتند ،ماه نخواهد درخشید و خورشید تابش نورش را
پیش بینی شده است که خداوند بر عرش همچنین . خواهند مرد اند زندهمحض است، و اینکه کسانی که 

برقرار خواهد شد و همه از  عدالت. خواهد نشست در حالیکه انبیا و رسل و فرشتگان حول او خواهند بود
ارسال  به بهشت  ،  "نیکو کاران"پاداش ابدي . ت عبور کنندگورهاي خود برخواهند خاست تا از فرایند قضاو

درست همانطور که مسیحیان باور دارند که فقط  .خواهد بود نیز رفتن به جهنم"بدکاران"و تنبیه ابدي
پیروان مسیح فرصت رفتن به بهشت دارند ، مسلمانان نیز معتقدند که فقط کسانی که نسبت به اسالم ابراز 

  .امیدوار باشند که جایی در بهشت خواهند داشت وانندت میایمان کنند 

 علماتوسط  و وجود دارداین انتظار مشترك در ارتباط با سلسله رویدادهایی که در روز قیامت اتفاق میفتد ، 
چنین تفسیرات ظاهري منعکس کننده درك حقایق روحانی . شده است بدان شاخ و برگ دادهبیشترنیز 

در عین حال در نظر انسان امروزي غیر منطقی وین ادانش و علوم امروز و بنابرنا سازگار با ابتدایی 
  57.باشد میپراوهام،

جزئیات بیشتر نسبت به موضوع روز قیامت ، شاید مناسب باشد که در اینجا به دو آیه در قرآن ز ارائه قبل ا  
  .یماشاره کن شود میکه خصوصا با سئوال در مورد اینکه چه کسی به بهشت وارد 

ى بل 111﴿ ن کُنتُم صادقینَوقَالُواْ لَن یدخُلَ الْجنَّۀَ إِالَّ من کَانَ هودا أَو نَصارى تلْک أَمانیهم قُلْ هاتُواْ برْهانَکُم إِ "
 فالَ خَوو هبر ندع رُهأَج نٌ فَلَهسحم وهو لّهل ههجو لَمنْ أَسنُونَم     ﴾112﴿ علَیهِم والَ هم یحزَ

ایشان است بگو اگر ] واهى[گفتند هرگز کسى به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد این آرزوهاى 
آرى هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و (111) گویید دلیل خود را بیاورید راست مى

   (112) پروردگار اوست و بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شدنیکوکار باشد پس مزد وى پیش 

  )105- 6آیه >بقره<2سوره(

                                                        
محقق بھایی قرآن توضیح تکراری تصویر بھشت ،جھنم و روز قیامت را کھ در قرآن آمده و از آن این انتظارات نشات گرفتھ است مورد . 57

، 16، ص15شماره . 2حضرت عبدالبھاء منتشره در نجم باختر جلدالزم بذکر است کھ در این ارتباط  در لوحی از . توجھ قرار می دھد
در رابطھ با بھشت کھ توسط حضرت محمد در قرآن توضیح داده شده ،این بیانات روحانی ھستند و در قالب کلمات و ادوات :" مرقوم گشتھ

ھ ھمان اشاره بھ حضرت مسیح است کھ خطاب بھ این شبی.الفاظ نمی گنجند زیرا در آن زمان مردم گنجایش درک مفاھیم روحانی را نداشتند
منظور ...حال بدیھی است ." من نمی توانم در ثمر شراب بیش از این مشارکت نمایم تا وقتی کھ بھ سلطنت پدرم برسم" حواریونش فرمود

ل آنچھ در قرآن نازل شده ھمین حا. مسیح انگور مادی نبود، بلکھ شرایطی روحانی و حالتی آسمانی بود کھ وی بعنوان این ثمر تعبیر نمود
  )ترجمھ."(اھمیت را داراست



،مغایر با آیات قرانی  باشد میبه مسمانان محدود که ورود به بهشت آموزش رهبران مذهبی،  این تعلیم  
است که نمایانگر اینست که چنین پاداشی بستگی به تسلیم شدن شخص به اراده الهی و آراسته شدن به 

 "اسالم"است که از ریشه کلمه  "اسلم"معنی اصلی عربی کلمه تسلیم در آیه فوق . اعمال حسنه دارد
  .باشد می

  

   58 ساعت

را فقط  "ساعت"که  دهد میقرآن توضیح . کند میبرکت و بال اشاره  روز عنوان بهخدا به روز قیامت در قرآن 
  .کند می تعیینو  داند می 59خدا

الَ یجلِّیها لوقْتها إِالَّ هو ثَقُلَت فی السماوات واألَرضِ الَ  60عند ربی هاعلمسأَلُونَک عنِ الساعۀِ أَیانَ مرْساها قُلْ إِنَّما ی
  187 عند اللّه ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یعلَمونَ هاعلمتَأْتیکُم إِالَّ بغْتَۀً یسأَلُونَک کَأَنَّک حفی عنْها قُلْ إِنَّما 

وقوع آن چه وقت است بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است جز او ] که[پرسند  قیامت مى ارهباز تو در (
و زمین گران است جز ناگهان به  ها آسمانبر ] این حادثه[گرداند  آن را به موقع خود آشکار نمى] هیچ کس[

نها نزد خداست ولى آن آگاهى بگو علم آن ت] زمان وقوع[پرسند گویا تو از  از تو مى] باز[رسد  شما نمى
 ))187( دانند بیشتر مردم نمى

  )186- 7آیه >اعراف<7سوره( 

  "﴾63﴿ عند اللَّه وما یدرِیک لَعلَّ الساعۀَ تَکُونُ قَرِیبا هاعلمسأَلُک النَّاس عنِ الساعۀِ قُلْ إِنَّما "

شاید رستاخیز نزدیک  دانی یمپرسند بگو علم آن فقط نزد خداست و چه  رستاخیز مى ارهبمردم از تو در (
  63) باشد

  )63آیه >احزاب<33سوره(

" 

   )41( پس جایگاه او همان بهشت است
 ﴾41﴿ فَإِنَّ الْجنَّۀَ هی الْمأْوى

                                                        
. ، منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا،صص131برای مطالعھ بیشتر ، لوح ابن ذئب ص. اشاره بھ ساعت در آثار بھائی بیشمار است.58

 . را مالحظھ نمائید) انگلیسی(237،و11،40،107. ، و الواح حضرت بھاءهللا صص214، 211، 103،119،125، 17،43
  24:36متی 59
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 ﴾42﴿ یسأَلُونَک عنِ الساعۀِ أَیانَ مرْساها   )42( پرسند که فرارسیدنش چه وقت است رستاخیز از تو مى به ارهدر 

   )43( تو را چه به گفتگو در آن
 ﴾43﴿ فیم أَنت من ذکْرَاها

   )44( علم آن با پروردگار تو است
 ﴾44﴿  إِلَى ربک منتَهاها

   )45( دهى ترسد هشدار مى تو فقط کسى را که از آن مى
 ا أَنتاإِنَّمخْشَاهن یم رنذ45﴿ م﴾ 

بینند گویى که آنان جز شبى یا روزى درنگ  روزى که آن را مى

 )46( اند نکرده
  

 ﴾46﴿  کَأَنَّهم یوم یرَونَها لَم یلْبثُوا إِلَّا عشیۀً أَو ضُحاها

"  

  )42- 6آیه >النازعات<79سوره(

ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم ؛ 28﴿ لِّلنَّاسِ بشیرًا ونَذیرًا ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَما أَرسلْنَاك إِلَّا کَافَّۀً "
   ﴾30﴿ لَّکُم میعاد یومٍ لَّا تَستَأْخرُونَ عنْه ساعۀً ولَا تَستَقْدمونَ قل؛﴾29﴿ صادقینَ

بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم لیکن بیشتر مردم ] سمتبه [و ما تو را جز (
بگو میعاد شما روزى است که 29) گویید این وعده چه وقت است گویند اگر راست مى و مى(28) دانند نمى

  30) نه ساعتى از آن پس توانید رفت و نه پیشى توانید جست

  )29- 27آیه >سبا<34سوره(

 فی السماوات ولَا فی فَرُوا لَا تَأْتینَا الساعۀُ قُلْ بلَى وربی لَتَأْتینَّکُم عالمِ الْغَیبِ لَا یعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرةٍوقَالَ الَّذینَ کَ"
  "﴾3﴿ الْأَرضِ ولَا أَصغَرُ من ذَلک ولَا أَکْبرُ إِلَّا فی کتَابٍ مبِینٍ

شدند گفتند رستاخیز براى ما نخواهد آمد بگو چرا سوگند به پروردگارم که حتما براى  و کسانى که کافر(
و نه در زمین از وى پوشیده  ها آسماناى نه در  وزن ذره که هم] ها[داناى نهان] همان[خواهد آمد  شما

  (3) تاس] درج شده[از آن است مگر اینکه در کتابى روشن  تر بزرگاز آن و نه  تر کوچکنیست و نه 

   )3آیه>سبا<34سوره(

  "18﴿ اهمفَهلْ ینظُرُونَ إِلَّا الساعۀَ أَن تَأْتیهم بغْتَۀً فَقَد جاء أَشْرَاطُها فَأَنَّى لَهم إِذَا جاءتْهم ذکْرَ

آمده است برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد و عالمات آن اینک پدید  جز این انتظار مى] کافران[یا آ
  18) بر آنان دررسد دیگر کجا جاى اندرزشان است] رستاخیز[پس اگر 



  )20آیه >محمد<47سوره(
لْملْک یومئذ  ﴾55﴿  عقیمٍولَا یزَالُ الَّذینَ کَفَرُوا فی مرْیۀٍ منْه حتَّى تَأْتیهم الساعۀُ بغْتَۀً أَو یأْتیهم عذَاب یومٍ

  والَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا فَأُولَئک ﴾56﴿فَالَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فی جنَّات النَّعیمِ مینهبه یحکُم لِّلَّ

   ﴾57﴿ َ لَهم عذَاب مهِینٌ 

قیامت براى آنان فرا رسد یا عذاب روزى  به ناگاهاند همواره از آن در تردیدند تا  کسانى که کفر ورزیده] لى[و
  55) بدفرجام به سراغشان بیاید

کسانى که ایمان آورده و ] در نتیجه[کند و  در آن روز پادشاهى از آن خداست میان آنان داورى مى
هاى ما  و کسانى که کفر ورزیده و نشانه56( خواهند بود پرناز و نعمت يها باغاند در  کارهاى شایسته کرده

  57) آور خواهد بود اند براى آنان عذابى خفت دروغ پنداشته را
  

 )54- 6آیه>حج<22سوره ( 

معین ولی ناشناخته خواهد آمد، و موجب تعجب  بغتتا اما در زمان که ساعت شود میاز آیات فوق روشن 
موهبت براي صالحین و مصیبت  براي کافران یک وعده الهی را که  تحقق،وقوع آن . مردمان خواهد شد

که قبال در زمان محمد پیامبر ظاهر شده  هایی نشانهنزدیک بودن ساعت را از . نگاه خواهد داشتبود،خواهد 
  .حدس زد توان میبود ،

آیا چنین رویداد وزینی مربوط به نسل :سئوالی که باید از جانب مسلمانان مورد توجه قرار گیرد اینست  
  :میاورد خاطر بهآیه قرآنی زیر را  اند شدهظاهر  آینده؟ عالئمی که اعالن شده و هاي نسلیا  ماست

  "...ا فَرَّطْنَا فی الکتَابِ من شَیءم ..."

  61)فروگذار نکردیم  }لوح محفوظ{ما هیچ چیزي را در کتاب(

  )38آیه >انعام<6سوره(

شرح داده شده قبال اتفاق افتاده بود ،آنوقت بازگشت  "ساعت"که در مورد  هایی آناگر رویدادهاي مشابه   
  .نمایدآنرا تشخیص داد ؛برجسته و شاخص  توان میق آنها باید عالئمی را که از طری ها آنبه 

قبلی  به ظهوراتاست که ساعتی را که توسط خدا ،با توجه  متعددي هاي سورهی از  یک 62سوره هود  
پیشین زمانی  هاي امتساعت در . ،ساعتی مملو از موهبت و بالکند می،تعیین شده ، به مسلمانان یادآوري 
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را که گوش دادند و باور کردند در پناه خویش ماوي  هایی آنظاهر شد ، ها آندر میان  اي تازهآمد که رسول 
عالمت دیگر اینست که رسول جدید  .مودایمان نیاوردند و روي گردان شدند نابود نداد و کسانی را که 

؛ رساند میبه انجام  کردند میبا تردید نگاه  او بهممکن است ظاهر شود و ماموریتش را در حالی که کفار 
را  ها آن کم نکرده بلکه  ها آنعناد که توسط رسول پیش بینی شده بتاخیر میفتد از  ها آنتنبیه  اینکه

  .درگودال مخالفت فرو نمایند تر قعمیکه خود را حتی  کند میتشویق 

" لَی یهِمأْتی موأَالَ ی هبِسحا یقُولُنَّ مةٍ لَّیوددعۀٍ مإِلَى أُم ذَابالْع منْهنَا ع س مصرُوفًا عنْهم وحاقَ بِهِم ما ولَئنْ أَخَّرْ
  " ﴾8﴿ کَانُواْ بِه یستَهزِئُونَ

آگاه باش / دارد میآن را باز  چه چیز:چندگاهی از آنان به تاخیر افکنیم حتما خواهند گفت و اگر عذاب را تا (
  "آنان را فرو خواهد گرفت کردند میي که به آنان برسد از ایشان بازگشتنی نیست و آنچه را که مسخره روز

  )11آیه  >هود<11سوره(

  سوره هود

"  ثُم اتُهآی تمکأُح تَابیمٍ خَبِیرٍالَر ککنْ حن لَّدم لَتیرٌ ﴾1﴿ فُصشبیرٌ ونَذ نْهی لَکُم منَّن   ﴾2﴿ الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِ

بیان شده  روشنی بهکتابی است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمی آگاه . راء  مالالف (
  )است

  )2- 1آیه>هود<11سوره(

توضیح  اتفاق میفتد،یست و چهار آیه اول سوره هود آنچه را که بر کسانی که به کالم خدا ایمان نیاورند ب
که رسول خدا را رد نمودند ،ارائه  هایی امتانذاري در مورد چگونگی تنبیه شدید بر سایر  ،سوره. دهد می
  . کند می

  نوح و امتش

                                                                                                                                                                            
آیھ میباشد کھ ندای پیاپی پیامبران و انبیای الھی را و عواقب کسانی کھ آنھا را رد نمودند  123این سوره،فصل یازدھم قرآن و شامل . 62

ئده و صاحبان بصر را سوره ھود اولواالف"..در این ارتباط و با توجھ بھ درک کلمات مقدسھ ،حضرت بھاءهللا می فرمایند، . بازگو می نماید
نفی کفایت می کند قدری در آن سوره مبارکھ تامل فرمائید و بھ فطرت اصلیھ تدبر نمائید تا قدری بر بدائع امور انبیاء و رد و تکذیب کلمات 

ھای الحاقھ و القارعھ  بنا بھ سوابق تاریخی حضرت محمد سفید شدن موھایش را بھ نزول سوره ھود و سوره. 4ایقان ص...".اطالع یابید
 .نسبت داده است



  هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَدبِینٌویرٌ منَذ مٍ  ﴾25﴿ إِنِّی لَکُموی ذَابع کُملَیع أَخَاف إِنِّی واْ إِالَّ اللّهدبأَن الَّ تَع
أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ وما نَ هم قَالَ الْمألُ الَّذینَ کَفَرُواْ من قومه ما نَرَاك إِالَّ بشَرًا مثْلَنَا وما نَرَاك اتَّبعک إِالَّ الَّذیف ؛أَلیمٍ

  63" ﴾27﴿نَرَى لَکُم علَینَا من فَضْلٍ بلْ نَظُنُّکُم کَاذبِینَ

آشکارم ؛که جز خدا  اي دهندهقومش فرستادیم گفت من براي شما هشدار  سوي بهنوح را  راستی بهو (
نپرستید زیرا من از عذاب روزي سهمگین بر شما بیمناکم ؛ پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را 

کسی تو را پیروي  بینیم نمیو جز جماعتی از فرومایگان ما آن هم نسنجیده  بینیم نمیجز بشري مثل خود 
  .)دانیم میدروغگو  کرده باشد و شما را برما امتیازي نیست بلکه شما را

  )27- 9آیه >هود<11سوره (

" ن سإِالَّ م لَکأَهنِ ونِ اثْنَییجون کُلٍّ زا میهلْ فمقُلْنَا اح التَّنُّور فَارنَا و بقَ علَیه الْقَولُ ومنْ آمنَ حتَّى إِذَا جاء أَمرُ
  " ﴾40﴿ وما آمنَ معه إِالَّ قَلیلٌ

تا آنگاه که فرمان در رسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن از هر حیوانی یک جفت با کسانت مگر کسی (
و با او جز اندکی ایمان نیاورده . حمل کن  اند آوردهکه قبال درباره او سخن رفته است و کسانی که ایمان 

  .)بودند

  )42آیه >هود<11سوره (

   عاد قومو 64هود 

  "﴾50﴿ اهم هودا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَه غَیرُه إِنْ أَنتُم إِالَّ مفْتَرُونَوإِلَى عاد أَخَ"

هود گفت اي قوم من خدا را بپرستید جز او معبودي براي .قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم  سوي بهو ( 
  .)شما فقط دروغ پردازید.شما نیست 

  52آیه >هود<11سوره(

  " ینمؤمنبآلهتنَا عن قَولک وما نَحنُ لَک  یتارکبقَالُواْ یا هود ما جِئْتَنَا بِبینَۀٍ وما نَحنُ  "

و تو را  داریم نمیگفتند اي هود براي ما دلیل روشنی نیاوردي و ما براي سخن تو دست از خدایان خود بر (
  .)باور نداریم

                                                        
 2نیز نفحات ظھور حضرت بھاءهللا جلد . بھ نوح اشاره نموده اند 6-5،بھ این آیھ ،و درصص173حضرت بھاءهللا در کتاب ایقان ص.  63
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  )56 آیه>هود<11سوره(

"   
یظذَابٍ غَلنْ عم منَاهینَجنَّا وۀٍ ممبِرَح هعنُواْ مینَ آمالَّذا وودنَا هیرُنَا نَجاء أَما جلَمو 

تلْک عاد جحدواْ ؛   اتیبه آو یدنارٍ عبرَ کُلِّ جواْ أَمعاتَّبو لَهساْ روصعو هِمب59﴿ ر   
 ﴾60﴿ د قَومِ هودوأُتْبِعواْ فی هذه الدنْیا لَعنَۀً ویوم الْقیامۀِ أَال إِنَّ عادا کَفَرُواْ ربهم أَالَ بعدا لِّعا

و چون فرمان ما در رسید هود و کسانی را که با او گرویده بودند به رحمتی از جانب خود نجات بخشیدیم ( 
و آنان را از عذابی سخت رهانیدیم؛ و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگانش را 

و سرانجام در این دنیا و روز قیامت لعنت فرمان هر زورگوي ستیزه جو رفتند؛  دنبال بهنافرمانی نمودند و 
  )قوم هود:هان مرگ بر عادیان .آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند .بدرقه راه آنان گردید 

  )61- 3آیات >هود<11سوره(

  صالح وقوم ثمود 

منْ إِلَه غَیرُه هو أَنشَأَکُم منَ األَرضِ واستَعمرَکُم فیها  وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم
جِیبم ی قَرِیببإِنَّ ر هواْ إِلَیتُوب ثُم رُوهتَغْفا  ﴾61﴿ فَاسم دبانَا أَن نَّعذَا أَتَنْهلَ ها قَبورْجینَا مف کُنت قَد حالا صقَالُواْ ی

نَّنَا لَفی شَک مما تَدعونَا إِلَیه مرِیبٍ نَا وإِ   65" ﴾62﴿ یعبد آباؤُ

براي شما هیچ معبودي . قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت اي قوم من خدا را بپرستید  سوي بهو (
و آمرزش بخواهید آنگاه به پس از ا. جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد

تو پیش از این  راستی بهدرگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است؛ گفتند اي صالح 
؟ و بی گمان ما از آنچه داري میباز  پرستیدند میآیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان .میان ما مایه امید بودي 

  )یمسخت دچار شک خوانی میتو ما را بدان 

  )64- 5آیات  >هود<11سوره (

" بإِنَّ ر ذئموزْيِ ینْ خمنَّا وۀٍ ممبِرَح هعنُواْ مینَ آمالَّذ ا وحالنَا صینَا نَج ؛  ﴾66﴿ ک هو الْقَوِي الْعزِیزُفَلَما جاء أَمرُ
   ﴾67﴿ دیارِهم جاثمینَوأَخَذَ الَّذینَ ظَلَمواْ الصیحۀُ فَأَصبحواْ فی 

خود رهانیدیم و از رسوایی  رحمت بهپس چون فرمان در رسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند (
پروردگار تو همان نیرومند شکست ناپذیر است؛ و کسانی را که ستم ورزیده  یقین به. آن روز نجات دادیم

  .از پا درآمدند هایشان خانهبودند آن بانگ مرگبار فرا گرفت و در 
                                                        

ھا از تعالیم جایی کھ حضرت بھاءهللا بھ ظھورصالح در بین قوم ثمود ،قومی قدیمی در شمال عربستان ،و امتناع آن 8-7کتاب ایقان صص.  65
  .وی اشاره دارد



  )70-69آیات >هود<11سوره(

  :را فراگرفت  ها آنکه زلزله  کند میقرآن اشاره  ،همین موضوع قوم ثمود ارهبدر 

  " 78﴿ فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحواْ فی دارِهم جاثمینَ "

  .)از پا درآمدند هایشان خانهآنگاه زمین لرزه آنان را فروگرفت و در (

  )76آیه >اعراف<7سوره (

  

  66قوم ابراهیم

نَّه قَد جاء أَمرُ ربک وإِنَّهم ی "    " ﴾76﴿عذَاب غَیرُ مرْدود میهآتا إِبرَاهیم أَعرِض عنْ هذَا إِ

که بی بازگشت روي برتاب که فرمان پروردگارت آمده و براي آنان عذابی }چون و چرا{اي ابراهیم از این(
  .)است خواهد آمد

  )78آیه >هود<11سوره (

  قوم لوط

نَا  هایعالفَلَما جاء أَمرُنَا جعلْنَا  " مسومۀً عند ربک وما هی منَ  ﴾82﴿حجارةً من سجیلٍ منضُود هایعلسافلَها وأَمطَرْ
   "یدبعبالظَّالمینَ 

الیه الیه بر آن فرو  هاي گلاز سنگ  هایی پارهپس چون فرمان ما آمد آن شهر را زیر و زبر کردیم و سنگ (
  .)آن از ستمگران چندان دور نیست هاي خرابهکه نزد پروردگارت نشان زده بود و  هایی سنگریختیم؛ 

  )84آیه >هود<11سوره (

  67شعیب و قوم مدین

"  منَ أَخَاهیدإِلَى مورُهغَی نْ إِلَها لَکُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ یبیأَن  ؛...شُع رُكتَأْم الَتُکأَص بیا شُعقَالُواْ ی
یدالرَّش یملالْح لَأَنت ا نَشَاء إِنَّکنَا مالوی أَملَ فأَن نَّفْع اؤُنَا أَوآب دبعا یم 87﴿ نَّتْرُك﴾ "  

                                                        
  .بھ ابراھیم اشاره شده است11-9و مفاوضات صص 8کتاب ایقان ص.  66
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اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت اي قوم من خدا را بپرستید براي شما جز او  سوي بهو (
اند رها  پرستیده میکه آنچه را پدران ما  دهد میدستور  تو بهگفتند اي شعیب آیا نماز تو ...معبودي نیست

  .)اي فرزانهکنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم ؟ راستی که تو بردبار 

  )89- 85آیات >هود<11سوره (

 نَاكملَرَج طُکهالَ رلَویفًا وینَا ضَعف إِنَّا لَنَرَاكا تَقُولُ ومیرًا مکَث ا نَفْقَهم بیا شُعنَا لُواْ یلَیع ا أَنتمو
 ﴾91﴿ زیعزب

 

 "قا 

 "  

و  بینیم میو واقعا تو را در میان خود ضعیف  فهمیم نمی گویی میگفتند اي شعیب بسیاري از آنچه را که (
  .)و تو بر ما پیروز نیستی کردیم میاگر عشیره تو نبود قطعا سنگسارت 

  )93آیه >هود<11سوره(

الَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّا وأَخَذَت الَّذینَ ظَلَمواْ  " ا وبینَا شُعینَا نَج الصیحۀُ فَأَصبحواْ فی دیارِهم ولَما جاء أَمرُ
  " 94﴿ جاثمینَ

و چون فرمان آمد شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و (
  .)از پا در آمدند هایشان خانهکسانی را که ستم کرده بودند فریاد مرگبار فرو گرفت و در 

  )97آیه >هود<11سوره(

قوم عاد در طول عمرشان لعنت شدند . آنانرا اخذ نمود"یوم جزا"قوم نوح انذار شده بودند و بعدها نیز تنبیه 
تحولی ترتیب  همین به.زلزله،مردم ثمود را فراگرفتو ،"یدطوفان شد". موجب وقایع روز قیامت شدندو 

فانی شدید نیز قوم وموجب بارش سنگ شده سرنوشت قوم لوط را رقم زده و ط شدید در پوسته زمین نیز
قرآن داستان فرعون و انکار موسی و مسیح توسط کسانی که برآنها ظاهر شده بودند را نیز . مدین را فراگرفت

  .ا ذکر نموده استدمجد

  الحاقه

 دلیل به ها قومی که نوشته شده که این نیز آمده است ،جای)69(آنچه بر عاد و ثمود رخ داد در سوره الحاقه  
که براي  اي کنندهعدم اعتنا به انذارات داده شده در ارتباط با داوري آینده اشان ،نابود شدند ،بالیاي خیره 

  :هریک رخ داد ازاین قرار است



فَأَما ثَمود فَأُهلکُوا  4﴿ ثَمود وعاد بِالْقَارِعۀِکَذَّبت  ﴾3﴿ وما أَدراك ما الْحاقَّۀُ؛  2﴿ ما الْحاقَّۀُ ﴾1﴿ 68الْحاقَّۀُ "
سخَّرَها علَیهِم سبع لَیالٍ وثَمانیۀَ أَیامٍ حسوما فَتَرَى الْقَوم فیها  6﴿ وأَما عاد فَأُهلکُوا بِرِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ ﴿ بِالطَّاغیۀِ

أَع منَّه    7﴿ جاز نَخْلٍ خَاوِیۀٍصرْعى کَأَ

آن رخ دهنده؛ چیست آن رخ دهنده؟و چه دانی که آن رخ دهنده چیست؟ ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را (
تند بادي توفنده  وسیله بهتکذیب کردند؛ اما ثمود به سزاي سرکشی خود به هالکت رسیدند؛ و اما عاد 
در آن مدت مردم را فرو افتاده :سرکش هالك شدند؛ که خدا هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت 

  .)اند تهیمیان  هاي نخل هاي تنه ها آنگویی  دیدي می

  )7-1آیات >الحاقه<69سوره (

،مبادا بهمان سرنوشتی اگر  شک کنند به نزول بال هشدار داده شده، به مسلمین نیز )101(در سوره القارعه
  .دچار شوند که ثمود و عاد

وتَکُونُ الْجِبالُ  ﴾4﴿ یوم یکُونُ النَّاس کَالْفَرَاشِ الْمبثُوث ﴾3﴿ وما أَدراك ما الْقَارِعۀُ 2﴿ ما الْقَارِعۀُ ؛ رِعۀُلقااْ "
  69 5﴿ کَالْعهنِ الْمنفُوشِ

پراکنده گردند؛ و  هاي پروانهکه کوبنده چیست؟ روزي که مردم چون  و تو چه دانی کوبنده؛چیست کوبنده؛(
  .)مانند پشم زده شده رنگین شود ها کوه

  )4- 1آیات >القارعه<101سوره (

افتاده و  خاك بهدر اولی مردم در حالت . تصاویر نقل شده در این دو سوره با هم شباهت نزدیکی دارند
هر دو تصویر .  اند شدهمثل توده انبوهی از پروانگان  ها آندر حالی که در دومی  اند شدهدرمانده توصیف 

  .که کفار سرکش و مغرور باقی نخواهند ماند دهد مینشان 

 ها آنروزهاي داوري خود را زمانی که رسول توسط خدا براي که برخی اقوام  دهد مینشان  روشنی بهقرآن   
به .پذیرند میکه ظهور جدید را بپذیرند و فقط تعداد کمی  خواهد میها فرستاده شود،خواهند داشت که از آن

 عنوان بهامت مسلمان نیز درباره این روز هشدار داده شده ،زمانی که توسط پیروان همه ادیان بزرگ عالم 
  :آن روز روز حساب است. پیش بینی شده است"بازگشت"روز 

                                                        
  .مالحظھ کنید" الحاقھ"را برای اشاره بھ 36و منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا ص  97لوح ابن ذئب،ص    . 68
منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا ..."اماترون الجبال کالعھن والقوم من سطوه االمر مضطربون؟"...:حضرت بھاءهللا میفرمایند. 69

 .36ص



ما یأْتیهِم من ذکْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استَمعوه وهم  ﴾1﴿ 70غَفْلَۀٍ معرِضُونَ اقْتَرَب للنَّاسِ حسابهم وهم فی "
  " 2﴿ یلْعبونَ

از  اي تازهو آنان در بی خبري رویگردانند؛ هیچ پند  حسابشان نزدیک شده است،}وقت{براي مردم (
  .)نیدندپروردگارشان نیامد مگر اینکه بازي کنان آنرا ش

  )2- 1آیات >انبیا<21سوره (

  :است که دربسیاري از آیات قرآن بدان شهادت داده شده است ظهوریک ) "ذکر"در عربی( 71"انذار"یک   

  " ﴾6﴿ وقَالُواْ یا أَیها الَّذي نُزِّلَ علَیه الذِّکْرُ إِنَّک لَمجنُونٌ "

  )اي دیوانهو گفتند اي کسی که قرآن بر او نازل شده است به یقین تو (

  )6آیه >حجر<15سوره (

  " ﴾9﴿ 72إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ"

  .)و قطعا نگهبان آن خواهیم بود ایم کردهنازل  تدریج بهبی تردید ما این قرآن را (

  )9آیه >حجر<15سوره (

اشاره شده است که به بشر عالئم وقوع یک  "هشدارها" عنوان بهقرآن ،انجیل و تورات نیز  خود بهدر قرآن 
  .دهند میظهور جدید و نزدیک بودن روز حساب را نشان 

" 

وکَم قَصمنَا من قَرْیۀٍ کَانَت ظَالمۀً وأَنشَأْنَا بعدها قَوما 
 ﴾11﴿ آخَرِینَ

  )قومی دیگر پدید آوردیم ها آنو چه بسیار شهرها را که مردمش ستمکار بودند درهم شکستیم و پس از (

)11آیه >انبیا<21سوره (  
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فعلی به امت اسالم هشدار  هاي تمدنپیشین نسبت به  هاي تمدنبنابرین بدیهی است که در ارتباط با تاریخ 
داده شده که زمانی که ظهور جدید برآنها پدید میاید مسلمانان و در حقیقت کل عالم با وضعیتی مشابه 

  :فرماید میخدا تاکید ) 16(در سوره نحل .گردند می مواجه ،روبرو شدند با آن قبل هاي امتآنچه 

" حبس جِلُوهتَعفَالَ تَس رُ اللّهشْرِکُونَأَتَى أَما یمالَى عتَعو 1﴿ 73انَه﴾ "  

  )سازند میشریک }با وي{هان امر خدا در رسید پس در آن شتاب مکنید او منزه و فراتر است از آنچه(

  )1آیه>نحل<16سوره 

  :دهد میسوره دوم همان آیه توضیح . ید و مظنون نباشیدنیعنی درباره آن شک نک"شتاب مکنید"

  " ﴾2﴿ تَّقُونِالْمآلئکَۀَ بِالْرُّوحِ منْ أَمرِه علَى من یشَاء منْ عباده أَنْ أَنذرواْ أَنَّه الَ إِلَه إِالَّ أَنَاْ فَاینَزِّلُ  "

که بیم دهید که معبودي  کند میفرشتگان را با روح به فرمان خود برهر کس از بندگانش که بخواهد نازل (
  )روا کنیدجز من نیست پس از من پ

  )2آیه>نحل<16سوره (

است که خدا محمد رسول اهللا را اینگونه  اي آیه در معنی شبیه به شوند میروح نازل  اشاره به فرشتگان که با
 بهدر تایید انبیایی که  روشنی بهسوره نحل آیه دوم  "74.نزل به روح االمین ؛علی قلبک":کند میخطاب 

باید متذکر شد که در جمع به بندگانش اشاره دارد و نشانگر اینست که  .باشد میمحمد خواهند آمد ، دنبال
بعالوه در همان سوره هشداري . روح فرمان خدا فرستاده خواهد شد ها آنافراد بسیاري هستند که از میان 

  :واضح به مسلمانان داده شده است

للّه واجتَنبواْ الطَّاغُوت فَمنْهم منْ هدى اللّه ومنْهم منْ حقَّت علَیه ولَقَد بعثْنَا فی کُلِّ أُمۀٍ رسولًا أَنِ اعبدواْ ا "
 75﴾36﴿ الضَّاللَۀُ فَسیرُواْ فی األَرضِ فَانظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ

 پرهیزید بهخدا را بپرستید و از طاغوت }تابگوید{برانگیختیم  اي فرستادهو در حقیقت در میان هر امتی (
. پس از ایشان کسی است که خدا او را هدایت کرده و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار است

  .)در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده استبنابراین 

  )38آیه>نحل<16سوره(
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از سرنوشت آنانی که پیامبران خدا  تا،هدایت شد  اند بودهمین به اقوامی که پیش از آنان از اینرو، توجه مسل
دیدگاه این  .پیش نیازهاي یکسانی ارائه شدمانند سایر اقوام نیزمسلمانان به . نمایندرا رد کردند ،اجتناب 

بپیوندد ،مسلمانان با  واقعیت بهکه ظهور مهدي و بازگشت عیسی مسیح بهائی است که زمانی  دیانت
مسلمین را هشدار بیشتري داده  ،در حقیقت در روایتی محمد پیامبر. امتحانات مشابهی مواجه خواهند شد

؛حتی دنبال خواهید کردو شما راه کسانی را که قبل از شماهستند وجب به وجب و بازو به باز": گوید می
و زمانی که یارانش از او  ".ار را خواهید کردوقتی وارد سوراخ سوسمار هم شوند شما باز هم همان ک

  "چه کس دیگري؟"اي رسول خدا،آیا منظورتان مسیحیان و یهودیان است؟ او پاسخ داد ": پرسیدند

پس معناي واقعی قیامت چیست؟ آنوقت چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ قرآن تصاویر گوناگونی از این رویداد   
  :نماید میوحشتناك براي عالم در آن روز معین توصیف ابتدا سرنوشتی . کند میمهم ارائه 

  76" 6﴿ فَکَانَت هباء منبثا 5﴿ وبست الْجِبالُ بسا ﴾4﴿ إِذَا رجت الْأَرض رجا "

  )ریزه ریزه شوند ؛و غباري پراکنده گردند} جمله{ ها کوهلرزانده شود ؛ و }سختی{و چون زمین با تکان (

  )6- 4آیات >الواقعه<56سوره(

" ترکُو س1﴿ إِذَا الشَّم﴾ ترانکَد ومإِذَا النُّج؛  ﴾2﴿ ورَتیالُ سإِذَا الْجِب77﴾3﴿ و  

  "آیند رفتار به ها کوهید بهم در پیچد ؛ و آنگه که ستارگان همی تیره شوند؛ و آنگاه که آنگاه که خورش(

  )3-1آیات>التکویر<81سوره (

  " 3﴿ وإِذَا الْبِحار فُجرَت 2﴿ وإِذَا الْکَواکب انتَثَرَت ﴾1﴿ السماء انفَطَرَتإِذَا  "

  "آنگاه که آسمان زهم بشکافد؛ و آنگاه که اختران پراکنده شوند؛ و آنگاه که دریاها از جا برکنده شوند(

  )3- 1آیات>االنفطار<82سوره(

" اء انشَقَّتم؛  78﴾1﴿ إِذَا السقَّتحا وهرَبل نَتأَذ2﴿ و﴾ تدم ضإِذَا الْأَر3﴿ و تَخَلَّتا ویها فم أَلْقَت4﴿ و "  

آنگاه که آسمان زهم بشکافد؛ و پروردگارش را فرمان برد و چنین سزد؛ و آنگاه که زمین کشیده شود؛ و (
  )آنچه را که در آن است بیرون افکند و تهی شود

                                                        
  .129-33،128حضرت بھاءهللا صصو منتخباتی از آثار مبارکھ  97لوح ابن ذئب ص.  76
  .میرزا ابوالفضائل در فرائد بھ این آیھ وسایر آیات درمورد آمدن یوم هللا استناد کرده است.  77
منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت ، 99و 98و  97ص لوح ابن ذئببرای رجوع بیشتر در آثار بھائی بھ شکافتن آسمان، . 77:9قرآن.  78

کھ شامل ذکر حضرت بھاءهللا از انفطرت االسماء و انشقت  21ص دعا و تفکر،35-34صص کتاب ایقان،35،201،214-34صصبھاءهللا 
 .االرض در این یوم است



  )4- 1آیات >االنشقاق<84سوره(

 ضالْأَر لْزِلَتا ﴾1﴿ ها زلزالإِذَا زأَثْقَالَه ضالْأَر تأَخْرَج79" 2﴿ و  

  )خود لرزانیده شود؛ و زمین بارهاي سنگین خود را برون افکند} شدید{آنگاه که زمین به لرزش (

  )2-1آیات >الزلزله<99سوره(

،زمانی که نماید میواهد داد مجسم مصیبت و اندوه شدید رخ خر آن روز را که د فاجعه اياین تصاویر    
قرآن شرایط بشر آن وقت را . و آسمان مانند مس گداخته تقال خواهد نمود شود میزمین درهم شکسته پودر 

  :کند میتوصیف 

بکُم إِنَّ زلْزَلَۀَ الساعۀِ شَیء عظیمی " اتَّقُوا ر ا النَّاسهکُلُّ ی 1﴿ ا أَی تَضَعو تضَعا أَرمۀٍ ععرْضلُ کُلُّ ما تَذْهنَهتَرَو مو
  81" 2﴿ وما هم بِسکَارى ولَکنَّ عذَاب اللَّه شَدید80وتَرَى النَّاس سکَارى  هاحملذَات حملٍ 

هر روزي که آنرا ببینید اي مردم از پروردگار خود پروا کنید چرا که زلزله رستاخیز امري هولناك است؛ (
و مردم را  نهد میو هر آبستنی بار خود را فرو  گذارد میفرو } از ترس{ دهد میآن را که شیر  اي دهندهشیر 

  )نیستند ولی عذاب خدا شدید است مست آنکهو حال  بینی میمست 

  )2- 1آیات >حج<22سوره(

بنیه 35﴿ وأُمه وأَبِیه ﴾34﴿ منْ أَخیه وم یفرُّ الْمرْءی 33﴿ فَإِذَا جاءت الصاخَّۀُ " و هتباحص82" 36﴿ و  

پس چون فریاد گوش خراش در رسد ؛روزي که آدمی از برادرش ؛ و از مادرش و پدرش؛ و از همسرش و (
  )گریزد میپسرانش 

  )33- 6آیات >عبس<80سوره(

زمین با . اما تصویر دوم آن زمان، امید بخش و مملو از موهبت دیدار با خداوند و ظهور انبیا و مالئک است    
  83:نور خداوندش خواهد درخشید
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الْمآلئکَۀُ وقُضی األَمرُ وإِلَى اللّه تُ " امِ ونَ الْغَمی ظُلَلٍ مف اللّه مهیأْتنظُرُونَ إِالَّ أَن یلْ یهوراألم ع84" ﴾210﴿ رْج  

آنان بیایند و  سوي بهاز ابرسپید  هایی سایبان} زیر{مگر انتظار آنان غیر از اینست که خدا و فرشتگان در (
  )شود مییکسره شود؟ و کارها به سوي خدا باز گردانده } داوري{کار

  )206آیه >بقره<2سوره(

  85" ﴾22﴿ وجاء ربک والْملَک صفا صفا "

  )صف در صف آیند} ها{پروردگارت و فرشته } فرمان{و (

  )23آیه >الفجر<89سوره (

ابا 86یوم یقُوم الرُّوح والْملَائکَۀُ صفا " وقَالَ صنُ ومالرح نَ لَهنْ أَذونَ إِلَّا متَکَلَّم38﴿لَّا ی﴾ "  

 او بهرحمان } خداي{سخن نگویند مگر کسی که } مردم{و  ایستند میروزي که روح و فرشتگان به صف (
  )رخصت دهد و سخن راست گوید

  )38آیه >نباء<78سوره (

  " ﴾27﴿ ویبقَى وجه ربک ذُو الْجلَالِ والْإِکْرَامِ 26﴿ فَانٍ هایعلکُلُّ منْ  "

  .)پروردگارت باقی خواهد مانداست فانی شونده است؛ و ذات با شکوه و ارجمند } زمین{هر چه بر(

  )27- 26آیات >رحمن<55سوره (

بهِم وقُضی  حمدبوتَرَى الْملَائکَۀَ حافِّینَ منْ حولِ الْعرْشِ یسبحونَ  " الحقب مینهبر  بر لَّهل دمیلَ الْحقو
  " 75﴿ الْعالَمینَ

و میانشان به حق  گویند میکه پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح  بینی میو فرشتگان را (
  )سپاس ویژه پروردگار جهانیان است شود میو گفته  گردد میداوري 

  )75آیه >زمر<39سوره (

  :فرماید میدر مورد شرایط افراد برگزیده در آن روز قرآن 

                                                        
  .56،منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت باب انگلیسی، ص57،111،کتاب ایقان ص82لوح ابن ذئب ص. 84
  .93،و مطالع االنوار انگلیسی ص34،37،منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا ص87لوح ابن ذئب ص.  85
  .50منتخبات آثار مبارکھ حضرت اعلی انگلیسی،ص. 86



الْمؤْمنَات یسعى نُورهم بینَ أَیدیهِم وبِأَیمانهِم بشْرَاکُم الْیوم جنَّاتی " ینَ ونؤْمتَرَى الْم من ورِي مهاتحت تَج  ارنْه الْأَ
یمظالْع زالْفَو وه کا ذَلیهینَ فد12﴿ خَال "  

به آنان {.ه نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان استک بینی میآن روز که مردان و زنان مؤمن را (
این . جاودانید ها آنآن نهرها روان است و در } درختان{که از زیر  هایی باغامروز شما را مژده باد به }:گویند

  )است همان کامیابی بزرگ

  )12آیه >حدید<57سوره(

آیه . الفاظی نمادین در نظر گرفته شوند صورت بهاز این آیات بدیهی است که رویدادهاي توصیف شده باید 
در زیر ...خدامگر انتظار آنان غیر از اینست که (87"هل ینظرون اال ان یاتیهم فی ظلل من الغمام"

بصار وهو یدرِك األَبصار وهو اللَّ ":باید با آیه )آنان بیاید سوي بهاز ابر سپید  هایی سایبان طیف الَّ تُدرِکُه األَ
  )و او لطیف آگاه است یابد میو اوست که دیدگان را در  یابند نمیاو را در  ها چشم( ﴿ الْخَبِیرُ

  .بر این آیه در نظر گرفته شوندو نیز با تاکید ) 103آیه >انعام<6سوره(

  )پروردگارت باقی خواهد ماندو ذات با شکوه و ارجمند (" ﴿88 ویبقَى وجه ربک ذُو الْجلَالِ والْإِکْرَامِ "

    

در حقیقت در برخی . پذیرد میحضرت بهاءاهللا صورت :آمدن پروردگار تنها با آمدن مظهر ظهورش در شکوه خالق           
،که به  دهد میاعمال انجام شده توسط خدا نسبت  عنوان بهشده توسط محمد رسول اهللا را انجام اعمال  ،، قرآنها نمونه

صفات و قدرت حقیقی مظاهر ظهور الهی را،که بعدها توسط حضرت بهاءاهللا آشکار  طریقی بهمسلمین صاحب بصیرت 
  .رساند می گردید ،

یکی از این رویدادها زمانی که مذاکراتی در محله هدیبیه رخ داد ،واقع گردید،هنگامی که گروه کثیري از مؤمنین برسم   
آیه ذیل در . روي یکدیگر در حالی که دست پیغمبر روي دست سایرین بود بیعت نمودند معمول با گذاشتن دست بر

  :ارتباط با این رویداد نازل گردید
" یهِمدقَ أَیفَو اللَّه دی ونَ اللَّهایِعبا یإِنَّم ونَکایِعبینَ یفَى  89إِنَّ الَّذنْ أَومو هلَى نَفْسنکُثُ عا ین نَّکَثَ فَإِنَّممابفَم  اللَّه هلَیع داهع

   "10﴿ فَسیؤْتیه أَجرًا عظیما

                                                        
 .تفسیر امامان در ارتباط با این آیھ در اشاره بھ قائم و مظھر ظھورش را تصدیق می فرمایند112حضرت بھاءهللا در کتاب ایقان ص.  87
  .55:27قرآن.  88
  .106،138،کتاب ایقان صص145منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا ص. 89



ست خدا باالي د کنند یمن نیست که با خدا بیعت جز ای کنند یمدر حقیقت کسانی که با تو بیعت (  
و هر که بر آنچه با خدا  شکند یمآنان است پس هر که پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان  يها دست

  )بخشد یمعهد بسته وفادار بماند بزودي خدا پاداشی بزرگ به او 

  )10آیه >فتح<48سوره (

  . بود دست محمد بود ها دستدست خدا که باالي همه 

محمد در . رخ داد 90ش در ابراز قدرت خدا در حین غزوه بدرنمونه دیگر درمورد تطبیق محمد با خدا و نقش
عجیب و غریب نبرد نماید ،دعا نموده و سپس مشتی خاك برداشته و در واقعا  يحالیکه مجبور بود با افراد
مؤمنین در نبرد پیروز شدند و آیه ذیل از جمله آیاتی است که به تبع آن نازل  .مسیر دشمن پرتاب نمود

  :شد

"  مقَتَلَه نَّ اللّهلَکو متَقْتُلُوه ا 91فَلَممرمتإِذْ  رمتو  یعمس نًا إِنَّ اللّهسالء حب نْهینَ منؤْمالْم یلبیلى ومر نَّ اللّهلَکو
  " ﴾17﴿ میعل

افکندي،تو نیفکندي بلکه خدا }آنان  يبه سوریگ {و چون . و شما آنانرا نکشتید بلکه خدا آنان را کشت(
. و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشی نیکو بیازماید} آري خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند{.افکند

  .)قطعا خدا شنواي داناست

  )17آیه  >انفال<8سوره (

است آیاتی  تر یقمعکلیدي به درك  دهد یمسوم که قرآن در ارتباط با روز قیامت و ساعت ارائه  مهمنکته 
  .از طریق تفسیر ظاهري آنان را ادراك نمود توان ینمتند اما که درحالیکه بسیار توصیفی هس

وما یؤْمنُ أَکْثَرُهم بِاللّه إِالَّ وهم  105﴿ وهم عنْها معرِضُونَ هایعلکَأَین من آیۀٍ فی السماوات واألَرضِ یمرُّونَ  "
  " أَفَأَمنُواْ أَن تَأْتیهم غَاشیۀٌ منْ عذَابِ اللّه أَو تَأْتیهم الساعۀُ بغْتَۀً وهم الَ یشْعرُونَ ﴿ مشْرِکُونَ

؛ گردانند یمروي بر  ها آندر حالی که از  گذرند یمو زمین است که بر آنها  ها آسماندر  ها نشانهو چه بسیار (
؛ آیا ایمنند از اینکه عذاب گیرند یمشریک } با او چیزي{جز اینکه  آورند ینمو بیشترشان به خدا ایمان 

  )آنان را فرا رسد؟ به ناگاهفراگیر خدا به آنان در رسد یا قیامت در حالی که بی خبرند 

                                                        
  .مھم دارد،مطلبی درباره این غزوه 71-64،صصمحمد و دور اسالم.  90
حق است و ریبی در آن نیست چنانچھ ) انی اناهللا(و اگر شنیده شوداز مظاھر جامعھ :"می فرمایند138حضرت بھاءهللا در کتاب ایقان ص.  91

و ما رمیت اذ <بکرات مبرھن شد کھ بھ ظھور و صفات و اسمای ایشان ظھورهللا و اسم هللا و صفھ هللا در ارض ظاھر اینست کھ میفرمایند
 ....">رمیت ولکن هللا رمی



  )107- 105آیه >یوسف<12سوره(

  92" ﴾39﴿ أَمرُ وهم فی غَفْلَۀٍ وهم لَا یؤْمنُونَوأَنذرهم یوم الْحسرَةِ إِذْ قُضی الْ "

در غفلتند و سر } اکنون{ ها آنو حال آنکه  گیرد یمو آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داوري انجام (
  )ایمان آوردن ندارند

  )40آیه >مریم<19سوره(

  " ﴾25﴿ویلْعنُ بعضُکُم بعضًا ومأْواکُم النَّار وما لَکُم من نَّاصرِینَ بعضبثُم یوم الْقیامۀِ یکْفُرُ بعضُکُم ... "

و جایتان در آتش است و  کنند یمآنگاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی دیگر را لعنت (
  )براي شما یاورانی نخواهد بود

  )25آیه >عنکبوت<29سوره(

و با مشاهده آمدن  ،گذارد یماثر  ها کوه،ستارگان و بر آسمان و زمین در آن روز با همه هیاهو و آشوبی که  
باشد ،و فرصتی بیابد  "بی ایمان"یا "بی اعتنا"،"ناآگاه" تواند میخدا ،پروردگار ،انبیاء و مالئک ،چطور کسی 

؟ بنابراین، مطمئنا رویدادي را "دیگران را لعنت نماید"یا "دیگران را انکار کند"یا حضور ذهنی پیدا کند که
باید را از نظر ظاهري درك نمود و شرایطی  که براي  بشر مرقوم گشته  توان نمیکه درآن روز اتفاق میفتد 

ناآگاه "چگونگی و علت  روشنی بهآیات ذیل . شرایطی که بر روحشان تأثیرگذار است برداشت نمود وانعن به
  .دهد میبودن کافران را توضیح "

أُوتُوا الْعلْم والْإِیمانَ وقَالَ الَّذینَ  55﴿ویوم تَقُوم الساعۀُ یقْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَیرَ ساعۀٍ کَذَلک کَانُوا یؤْفَکُونَ "
   56﴿ لَقَد لَبِثْتُم فی کتَابِ اللَّه إِلَى یومِ الْبعث فَهذَا یوم الْبعث ولَکنَّکُم کُنتُم لَا تَعلَمونَ

در {درنگ نکرده اند } بیش{که جز ساعتی  کنند میو روزي که رستاخیز برپا شود مجرمان سوگند یاد (
گویند قطعا شما  اند مى کسانى که دانش و ایمان یافته] لى[و "شدند میاین گونه به دروغ کشانیده } همدنیا 

اید و این روز رستاخیز است ولى شما خودتان  تا روز رستاخیز مانده] ست[در کتاب خدا] به موجب آنچه[
  )ددانستی نمى

  )54- 6آیات>روم<30سوره(

                                                        
  .را مالحظھ کنید87-86معجزات و متشابھات صص 92



ك نخواهند کرد،در حالی که آنانی که اافراد شریر وقایع آن روز را تماشا خواهند نمود اما اهمیتش را ادر  
شما از ":عنایت گردیده قادر خواهند بود که بگویند، او بهمظهر ظهور الهی و وفا  "علم و ایمان "بدیشان 

دچار "این روز قیامت است"و درباره اینکهو از اینر اید نمودهکتاب الهی مفهوم ظاهري روز قیامت را ادراك 
  .اید شدهسؤ تفاهم 

  :شود میارائه  "دو نفخ صور"فرصتی براي نواختن  عنوان بهدر تصویر چهارم ،روز قیامت    

أُخْرَى فَإِذَا هم قیام  فَصعقَ من فی السماوات ومن فی الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّه ثُم نُفخَ فیه 93ونُفخَ فی الصورِ "
وهم لَا  الحقب مینهبووضع الْکتَاب وجِیء بِالنَّبِیینَ والشُّهداء وقُضی  94ها رب نوربوأَشْرَقَت الْأَرض  68﴿ ینظُرُونَ
  " 9569﴿ یظْلَمونَ

و هر که در زمین است بیهوش در میفتد مگر کسی که  ها آسمانپس هر که در  شود میو در صور دمیده (
؛ و زمین به نور نگرند میآنان برپاي ایستاده  ناگاه بهو  شود میخدا بخواهد سپس بار دیگر در آن دمیده 

نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به }اعمال در میان {پروردگارش روشن گردد و کارنامه 
  .)د و مورد ستم قرار نگیرندحق داوري گرد

                                                        
برای مطالعھ بیشتر لوح ابن ..." انا نفخنا فی الصور وھو قلمی االعلی:"در الواح مبارکھ بعد از کتاب اقدس حضرت بھاءهللا می فرمایند.. 93

،و منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت عبدالبھاء 233و247الوفا ص ، تذکره34،منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا ص98-97ذئب صص
  .را مالحظھ نمائید13ص
  

هذا يوم فيه اشرقت  ...تاللّه قد نفخ فی صور البيان  "ندیفرما یمنیز در الواح مبارکه حضرت بهاءاهللا بعد از کتاب اقدس ،ایشان .95
  .را مالحظه کنيد 16ص  بر فرائد براساس قرآن يیها ادداشتي،و 84نيز پاورقی ..." ربک به نوراالرض 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 



  )69-68آیات >زمر<39سوره(

اشاره به قرآن یا عهد قدیم و جدید باشد چون  تواند نمیاین . باشد می "کتاب"ظهور زمان این آیات درباره  
 به "کتاب"ظهور بعالوه، از پیش گفته شده که . در زمانی که آیه در قرآن ذکر شده وجود داشتند ها این

بنابراین . خواهد بود"پروردگارش روشن گردد نور بهزمین "دو نفخ صور در روز قیامت ،زمانی که  دنبال
بایداشاره به ظهور دیگري باشد ،زیرا چطور ممکن است وعده به کتابی داد که در حال حاضر  "کتاب"

  :باشدمی مت مفید موجود است؟ قبل از به پایان بردن این فصل مالحظه یک آیه دیگر در ارتباط با روز قیا

"  مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واؤُوهتَّى إِذَا جرًا حمنَّۀِ زإِلَى الْج مهبا رینَ اتَّقَویقَ الَّذسو تُمبط کُملَیع لَاما سنَتُه خَزَ
نَا وعده وأَورثَنَا الْأَرض نَتَبوأُ منَ الْجنَّۀِ حیثُ نَشَاء فَنعم أَجرُ وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي صدقَ ﴾73﴿ فَادخُلُوها خَالدینَ

   ﴾74﴿ الْعاملینَ

گروه گروه به سوي بهشت سوق داده شوند، تا چون بدان رسند و  اند داشتهو کسانی که از پروردگارشان پروا (
سالم بر شما خوش آمدید در آن "گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند } برویشان{ درهاي آن 

را بر ما راست گردانید و سرزمین  اش وعده؛ و گویند سپاس خدایی را که }بمانید{جاودانه} و{درآیید
چه نیک است  " گزینیم میکه بخواهیم جاي } پهناور{آن باغ  ياهرجراث داد از را به ما می  }بهشت{

  )پاداش عمل کنندگان

  )74-73آیات >زمر<39سوره(

بنابراین زمین . که در آن روز بهشت بر روي زمین مستقر خواهد شد دهد میدر اینجا خداوند مجددا وعده    
در . مکن است استنباط شود،در آن روز ناپدید نخواهند شد آنطور که از تفسیر ظاهري م ها کوهو  ها آسمانو 

وجود  ها آسمانحقیقت ،در قرآن توضیح داده شده که بهشت و جهنم بعد از آن روز نیز تا زمانی که زمین و 
  :دارند کماکان باقی خواهد ماند 

إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لِّمنْ خَاف عذَاب  102﴿ ه أَلیم شَدیدکَذَلک أَخْذُ ربک إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهی ظَالمۀٌ إِنَّ أَخْذَ "
ودشْهم موی کذَلو النَّاس لَّه وعمجم موی کرَةِ ذَل103﴿ اآلخ وددعلٍ مأَجإِالَّ ل ا نُؤَخِّرُهم104﴿ و  الَ تَکَلَّم أْتی موی

 هن خَالدینَ ؛  ﴾106﴿ فَأَما الَّذینَ شَقُواْ فَفی النَّارِ لَهم فیها زفیرٌ وشَهِیقٌ ﴾105﴿ فَمنْهم شَقی وسعیدنَفْس إِالَّ بِإِذْ
رِیدا یالٌ لِّمفَع کبإِنَّ ر کبا شَاء رإِالَّ م ضاألَرو اتاومالس تاما دا میهینَ 107﴿ فا الَّذأَمنَّۀِ  وی الْجواْ فَفدعس

ذُوذجرَ مطَاء غَیع کبا شَاء رإِالَّ م ضاألَرو اتاومالس تاما دا میهینَ فد108﴿ خَال "  

.  گرفت می}به قهر{را در حالی که ستمگر بودند  شهرهاگرفتن پروردگارت وقتی } به قهر{و این گونه بود (
که از عذاب آخرت  براي کسی} ها یادآوري{قطعا در این گرفتن او دردناك و سخت است؛ } به قهر{آري 



روزي است که } روز{، و آن آورند میروزي است که مردم را براي آن گرد } روز{آن . عبرتی است ترسد می
که چون }است{؛ روزيفکنیما نمی؛ و ما آن را جز تا زمان معینی به تأخیر شوند میحاضر } جملگی در آن{

نیکبخت؛ و اما } برخی{آنگاه بعضی از آنان تیره بختند و .هیچ کس جز به اذن وي سخن نگوید  فرا رسد
و زمین برجاست در آن ماندگار  ها آسماندارند؛ تا  اي نالهدر آتش فریاد و  اند شدهکسانی که تیره بخت 

وردگار تو همان کند که خواهد؛ و اما کسانی که نیکبخت خواهند بود، مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پر
بخششی } که این{.و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد  ها آسمانتا  اند شده

  .)است که بریدنی نیست

  )111- 104آیات >هود<11سوره(

  

  11فصل

  مجازات و مکافات

  داوري و ظهور جدید

  میزان

  مرگ و زندگی

  خورشید، ماه، ستارگان، آسمان و زمین

مطالبی که در عنوان این فصل لیست شده منبع نگرانی عمیق مسلمین است زیرا در هیچیک از کتب 
مقدسه قبل قسمت اعظم نصوصشان آنطور که در مورد قرآن مصداق دارد به مواضیع مجازات و مکافات با 

رفتن به بهشت براي داشتن استحقاق  جهت بهشخص توجه به میزان تعیین شده که در آن حیات و اعمال 
  .  موضوع اختصاص  داده نشده است این به، شود مییا جهنم سنجیده 

  مجازات و مکافات

  :در قرآن بیان شده که آنانی که ایمان بیاورند و مستقیم باشند پاداششان بهشت خواهد بود 

"  ثُم نَا اللَّـهبینَ قَالُوا رزَنُونَإِنَّ الَّذحی ملَا هو هِملَیع فوا فَلَا خَوتَقَاما ٰأُولَـ ﴾13﴿ اسیهینَ فدنَّۀِ خَالالْج ابحأَص کئ
 زَاءلُونَ مابجمع14﴿ کَانُوا ی "  



محققا کسانی که گفتند پرودگار ما خداست سپس ایستادگی کردند بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند (
  )مانند میجاودانه در آن  دادند میشد؛ ایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام 

  )13- 12آیات >احقاف<46سوره (

  :جهنم یا مکانی از آتش مجازات کسانی است که از خدا اطاعت نکنند

ا " یوم تُقَلَّب  ﴾65﴿ لَّا یجِدونَ ولیا ولَا نَصیرًا ◌ۖ  خَالدینَ فیها أَبدا ﴾64﴿ إِنَّ اللَّـه لَعنَ الْکَافرِینَ وأَعد لَهم سعیرً
نَّا أَطَعنَا سادتَنَا وکُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا  ﴾66﴿ وجوههم فی النَّارِ یقُولُونَ یا لَیتَنَا أَطَعنَا اللَّـه وأَطَعنَا الرَّسولَا وقَالُوا ربنَا إِ

ا ﴾67﴿ السبِیلَا   " 68﴿ ربنَا آتهِم ضعفَینِ منَ الْعذَابِ والْعنْهم لَعنًا کَبِیرً

نه یاري  مانند میآتش فروزانی آماده کرده است؛ جاودانه در آن  ها آنخدا کافران را لعنت کرده و براي (
اي کاش ما خدا را فرمان  گویند می کنند میرا در آتش زیر و رو  هایشان چهرهنه یاوري؛ روزي که  یابند می
 کردیم میخویش را اطاعت  تران بزرگپروردگارا ما رؤسا و  گویند می؛ و کردیم میو پیامبر را اطاعت  بردیم می

  )ان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگو ما را از راه به در کردند؛ پروردگارا آن

  )68-64آیات >احزاب<33سوره(

،توجه را اند کردهقرآن در ارتباط با کسانی که محمد را انکار . متمرد است هاي امتمجازات نیز سرنوشت 
  :کند میبدین حقیقت جلب 

 مّن قَرْنٍ مکَّنَّاهم فی الْأَرضِ ما لَم نُمکّن لَّکُم وأَرسلْنَا السماء علَیهِم مّدرارا وجعلْنَا مقبلهأَلَم یرَوا کَم أَهلَکْنَا من   "
نًا آخَرِینَ    الْأَنْهار تَجرِي من تَحتهِم فَأَهلَکْنَاهم بِذُنُوبِهِم وأَنشَأْنَا من بعدهم قَرْ

امکاناتی در زمین به آنان }که هایی امت{را هالك کردیم؟  ها امته پیش از آنان چه بسیار ک اند ندیدهآیا (
بر آنان فرو فرستادیم آسمان را پی در پی } هاي باران{و  مایکانات را فراهم نکرده دادیم که براي شما آن ام

هانشان هالك کردیم و پس گنا} بسزاي{پس ایشان را . آنان روان ساختیم} شهرهاي{ و رودبارها را از زیر 
  "دیگري پدید آوردیم هاي نسلاز آنان 

  )6آیه >انعام<6سوره(

 خاطر به ها نسل گوید میاینکه قرآن .زدند این است سرنوشت کسانی که از پذیرش محمد رسول اهللا سر باز
که دلیل کمی براي این باور وجود  دهد میگناهانشان نابود شدند و دیگران جایگزین آنان گردیدند نشان 



،و به مسلمین نخواهند آمد وجود بهدیگري توسط خدا  هاي امتدارد که امت اسالم آخرین امت است یا 
  . دهد میرا 96"امت واسطه"نقش 

  داوري و ظهور جدید

صفاتی است که در پیدایش مظاهر ظهور اهمیت —مؤمن و غیر مؤمن—"ایمان داشتن و ایمان نداشتن"
نور جدید بچرخند و یا  سوي بهتا زمانی که از مردم دعوت شود که  شود نمی، زیرا داوري رسما بیان یابد می

قرآن . و قوانین فرستاده شده توسط خدا را نادیده بگیرند ا انتخاب کنند که در تاریکی باقی بمانندبپذیرند و ی
  :فرماید می

  "...اللَّـه نُور السماوات والْأَرضِ "

  ...)و زمین است ها آسمانخدا نور (

  )35آیه >نور<24سوره(  

زیرا نفوس  خواهند برد سر بهاکثر مردم در تاریکی کامل  97پروردگارش بدرخشد نور بهتا زمانی که زمین 
  :دهد میشهادت امربه این قرآن  .آمادگی پذیرش نور جدید را دارند نسبتا کمی

 ٰوما کُنَّا معذّبِینَ حتَّى ◌ۗ  ٰولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى ◌ۚ  هایعلومن ضَلَّ فَإِنَّما یضلُّ  ◌ۖ  فَإِنَّما یهتَدي لنَفْسه ٰمنِ اهتَدى "
  " نَبعثَ رسولًا

ه است و هیچ هر کس به راه آمده تنها به سود خود آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفت(
  "پردازیم نمیو ما تا پیامبري برنینگیزیم به عذاب  دارد نمیبردارنده اي بار گناه دیگري را بر 

  )16آیه >اسراء<17سوره (

  !تا زمانی که رسولی بفرستد کند نمیخدا هرگز فردي را تنبیه   

نَا أَن نُّهلک قَرْیۀً أَمرْنَا متْرَفیها فَفَسقُوا فیها فَحقَّ  " دإِذَا أَریرًا هایعلوما تَدرْنَاهملُ فَدالْقَو "  

بپردازند } و فساد{تا در آن به انحراف  داریم میو چون بخواهیم شهري را هالك کنیم خوشگذرانانش را وا (
  )کنیم میزیر و زبر } یکسره{الزم گردد، پس آن را }رشه{و در نتیجه عذاب برآن 

  )17آیه  >اسراء<17سوره(
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ظالم با افراد یک شکل تنبیه و مجازات که .  دنکن میپیامبر و آیاتی را که از جانب خدا آورده  رد ،د ظالم افرا
  :تفرقه و نفاق است دنشو میآن تهدید 

أْس أَن یبعثَ علَیکُم عذَابا مّن فَوقکُم أَو من تَحت أَرجلکُم أَو یلْبِسکُم شیعا ویذیقَ بعضَکُم ب ٰقُلْ هو الْقَادر علَى "
  98" ﴾65﴿ انظُرْ کَیف نُصرِّف الْآیات لَعلَّهم یفْقَهونَ ◌ۗ  بعضٍ

بگو او تواناست که از باالي سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم (
را } خود{بنگر چگونه آیات. بچشاند} دیگر{و عذاب بعضی از شما را به بعضی } و دچار تفرقه سازد{اندازد

  .)باشد که آنان بفهمند کنیم میگوناگون بیان 

  )65آیه >انعام<6سوره(

ازجمله مسلمین همچنانکه توسط خود محمد  اند افتادهبدیهی است که پیروان ادیان سلف به آتش تفرقه    
  :در حدیثی پیشگویی شده بود

فرقه تقسیم خواهند شد همه بجز یک امت به آتش جهنم گرفتار خواهند  72در آخر زمان امت من به "
  . "شد

صداي  افراد خاصی است کهبه "شناسند میاغنام من صدایم را  "، در جائی که فرمود مسیح  اشاره حضرت  
امر خدا را  ها آننثار نمودند زیرا  انراهشدر بهاءاهللا را تشخیص دادند و حیات خود را حضرت باب و حضرت 

  .و به بهشت هدایت شدند اطاعت کردند

  :دهد میت ایمان آورد شرح شهري را که ساکنانش سه پیامبر را رد نمودند اما یک امقرآن داستان    

اتَّبِعوا من لَّا یسأَلُکُم أَجرًا وهم  99﴾20﴿ قَالَ یا قَومِ اتَّبِعوا الْمرْسلینَ ٰوجاء منْ أَقْصى الْمدینَۀِ رجلٌ یسعى "
  " ﴾21﴿ مهتَدونَ

اي مردم از این فرستادگان پیروي : گفت}و{مردي از دورترین جاي شهر دوان دوان آمد،} در این میان{و(
  )بر راه راست قرار دارند پیروي کنید} نیز{و خود  خواهند نمیکنید؛ از کسانی که پاداشی از شما 

  )20-19آیات  >یس<36سوره(
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غَفَرَ لی ربِّی وجعلَنی  ماب ﴾26﴿ قَالَ یا لَیت قَومی یعلَمونَ ◌ۖ   قیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ ﴾25﴿ إِنّی آمنت بِرَبِّکُم فَاسمعونِ "
إِن کَانَت إِلَّا  ﴾28﴿ من جند مّنَ السماء وما کُنَّا منزِلینَ عدهبقَومه من  ٰوما أَنزَلْنَا علَى ؛  27100﴿ منَ الْمکْرَمینَ

  " ﴾30﴿ ما یأْتیهِم مّن رسولٍ إِلَّا کَانُوا بِه یستَهزِئُونَ ۚ◌   یا حسرَةً علَى الْعباد ﴾29﴿ واحدةً فَإِذَا هم خَامدونَ صیحۀً

گفته شد به }سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو{مرا بشنوید؛ } قرار{من به پروردگارتان ایمان آوردم (
؛ که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد؛ دانستند میبهشت درآي گفت اي کاش قوم من 

فرو فرستنده } یش از این همپ{وي هیچ سپاهی از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و } شهادت{پس از
سرد برجاي فسردند؛ دریغا اي بندگان هیچ  ها آن} همه{ناگاه بهو . نبودیم؛تنها یک فریاد بود و بس

  )کردند میبر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند  اي فرستاده

  )29-24آیات >یس<36سوره (

،اما کسانی که ایمان "به بهشت وارد شو": گفت که ایمان دارد به او گفته شد  آن مرداینکه  محض به
  .نیاوردند ساکت و خاموش شدند

  :گوید میسخن  "دو بهشت"خدا درباره ) 55(در سوره رحمن  

بانِ ﴾46﴿ولمنْ خَاف مقَام ربِّه جنَّتَانِ " ّا تُکَذبِّکُم ر 47﴿ فَبِأَيِّ آلَاء﴾ "  

پروردگارتان را  هاي نعمتمیک از اکس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است؛ پس کدو هر (
  )منکرید؟

  )7-46آیات >رحمن<55سوره(

آیه این  76بار در  31 "فبأي ءاالءربکما تکذبان"کل این سوره براي بهائیان حائز اهمیت است زیرا آیه   
سوره با کلمات مثنی نازل شده که ارتباط مخصوصی با وجوه دور حضرت بهاءاهللا . سوره تکرار شده است

  .دارد

  "  تَابا کلَهۀٍ إِلَّا ون قَرْیلَکْنَا ما أَهمولُومع4﴿ م﴾  

  ...)و هیچ شهري را هالك نکردیم مگر اینکه براي آن اجلی معین بود(

  )4آیه >حجر<15سوره( 
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  میزان

اشاره دارد که از آن طریق بشر قادر است اعمال فردي و جمعی خود را  اي مقدسهبه نصوص  "میزان"
  :به ارمغان آوردندکتاب را با ظهور  میزانپیامبران الهی . بسنجد

" طسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْم و تَابالْک مهعأَنزَلْنَا مو یِّنَاتلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد..."  

کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به  ها آنپیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با  راستی به(
    )25آیه >حدید<57سوره (...)انصاف برخیزند

ساعت نزدیک "از طریق وي خدا اعالن فرمود که. قرآن و میزان نیز توسط محمد پبامبر نازل گشته است
  101102"است

"  تَابي أَنزَلَ الْکالَّذ یزَانَ الحقبللَّـهالْم و  ۗ◌ ۀَ قَرِیباعلَّ السلَع رِیکدا یم17﴿ و "  

شاید رستاخیز  دانی میخدا همان کسی است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد و تو چه (
  )نزدیک باشد

  )16آیه >شوري<42سوره

  :فرا رسد ساعتو زمانی که   

"  اءمیزَانَ ها رفعالسالْم ضَعوو..."  

  ...)و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت(

  )6آیه >رحمن<55سوره(

  

  زندگی و مرگ
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به  کند میاغلب حقایق روحانی را در قالب استعاره وتمثیل بیان  فردش بهقرآن با سبک زیبا و منحصر   
به .نمود میل صحبت یمثتانتقال حقایق روحانی براي پیروانش درقالب  منظور بههمان روشی که مسیح 

  . کمک نماید ها آن درك بهکه  اي شیوه

نور الهی است که از طریق مظاهر ظهورش به عالم   "انکار"یا  "ایمان"زندگی و مرگ در مفهوم روحانی   
است که در ارتباط با  سوره ايکند می تاییدکه این تفسیر را  هایی سورهیکی از آشکارترین  .اند شدهآورده 

  :میباشداعالن ایمان به اسالم توسط حمزه عموي محمد پیامبر

 خارجبیمشی بِه فی النَّاسِ کَمن مثَلُه فی الظُّلُمات لَیس 103کَانَ میتًا فَأَحیینَاه وجعلْنَا لَه نُورا  أَومن "
  " لک زیِّنَ للْکَافرِینَ ما کَانُوا یعملُونَٰکَذَ ◌ۚ  مّنْها

گردانیدیم و براي او نور پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه  اش زندهبود و } دل{آیا کسی که مرده(
و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه براي کافران  هاست تاریکیبرود چون کسی است که گویی گرفتار در 

  )زینت داده شده است دادند میآنچه انجام 

  )122آیه >انعام<6سوره(

حمزه نه از نظر فیزیکی مرده بود و نه به زندگی فیزیکی بازگردانده شده بود بلکه مادام که پیام پیامبر را   
به او حیات   امر این، هپذیرش و اعتقاد به پیام پیامبر هدایت شد با که. میامد حساب بهمرده  کرد میانکار 

  . بخشید

وما یشْعرُونَ أَیانَ  ◌ۖ  أَموات غَیرُ أَحیاء ﴾20﴿ ا یخْلُقُونَ شَیئًا وهم یخْلَقُونَوالَّذینَ یدعونَ من دونِ اللَّـه لَ  "
  " ﴾21﴿ یبعثُونَ

؛ مردگانند نه شوند میدر حالی که خود آفریده  آفرینند نمیو چیزي  خوانند میو کسانی را که جز خدا (
  .)کی برانگیخته خواهند شد دانند نمیزندگان و 

  )22- 20آیه >نحل<16سوره(

به معنی برانگیخته شدن روح از گور و اعطاي حیات  "برانگیخته شدن"که شود میبنابراین اینطور استنباط   
  :گردد میروحانی است نه فیزیکی در آیات ذیل بیشتر تایید  "قیامت"اینکه  .روحانی است
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ثُم بعثْنَاکُم مّن  ﴾55﴿نَرَى اللَّـه جهرَةً فَأَخَذَتْکُم الصاعقَۀُ وأَنتُم تَنظُرُونَ ٰلَن نُّؤْمنَ لَک حتَّى ٰوإِذْ قُلْتُم یا موسى "
  " 56﴿ بعد موتکُم لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ

ایمان نخواهیم آورد،پس در حالی که  تو بهو چون گفتید اي موسی تا خدا را آشکار نبینیم هرگز (
  )صاعقه شما را فرو گرفت؛ سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد که شکرگزاري کنید نگریستید می

  )53- 52آیات >بقره<2سوره (

سرگردان  ها بیابانسال در  40این کلمات خدا خطاب به یهودیانی است که بنا به توضیح مفسرین براي 
 هاي واژهبدیهی است که . فیزیکی صاعقه زده نشدند و از نظر فیزیکی هم نمردند طور بهد قوم یهو. شدند

خدا خطاب به .به شرایط روحانی یهودیان اشاره داشت نه وضعیت فیزیکی ایشان "زندگی"و  "مرگ"
  :یهودیان اینگونه انذار فرمود

   ﴾28﴿ کُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحیِیکُم ثُم إِلَیه تُرْجعونَکَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّه وکُنتُم أَمواتًا فَأَحیا "

کند  باز زنده مى] و[ می میراندو شما را زنده کرد باز شما را چگونه خدا را منکرید با آنکه مردگانى بودید (
  28) شوید آنگاه به سوى او بازگردانده مى] و[

  )26آیه>بقره<،2سوره(

چه زمان یهودیانی که مرده بودند به زندگی آورده شدند آیا جز از طریق پذیرش عیسی مسیح؟ چه باعث 
خدا بازگشتند ؟جز آنکه  سوي بهمرگشان شد ؟ جز آنکه محمد رسول اهللا را انکار کردند؟ و چطور در پایان 

  حضرت بهاءاهللا را پذیرفتند؟

   .یی نیز نمایانگر حالت روحانی استبینایی و نابینابهمین منوال ،نور و تاریکی  

وما  ﴾21﴿ ولَا الظّلُّ ولَا الْحرُور ﴾20﴿ولَا الظُّلُمات ولَا النُّور ﴾19﴿ وما یستَوِي الْأَعمى والْبصیرُ
اتولَا الْأَمو اءیتَوِي الْأَحسی  ◌ۚ شَاءن یم عمسی ه إِنْ  ﴾22﴿ بِمسمعٍ من فی الْقُبورِوما أَنت  ◌ۖ  إِنَّ اللـَّ

  104 ﴾23﴿ أَنت إِلَّا نَذیرٌ

و زندگان (21) و نه سایه و گرماى آفتاب20) و روشنایى ها یرگیتو نه (19) و نابینا و بینا یکسان نیستند(
گورهایند گرداند و تو کسانى را که در  و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا مى

  23) نیستى] بیش[اى  تو جز هشداردهنده(22) توانى شنوا سازى نمى
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  )21-20،فاطر،آیات 35سوره (

 "کسانی را که در گورهایند"بدیهی است .است  خطاب به محمد رسول اهللاز جانب خداونداین کلمات 
تاریکی و نور و سایه و مرده و زنده نیز اگر منظور از نابینا و بینا و . آورد حساب بهمرده فیزیکی  توان نمی

طبیعت بود آنوقت در حقیقت براي قادر متعال لزومی نداشت که ذکري از نابرابري  در حالت فیزیکی وجود
  .در کتاب نازله اش نماید

یخْرِجونَهم مّنَ  106أَولیاؤُهم الطَّاغُوت والَّذینَ کَفَرُوا ◌ۖ 105  اللَّـه ولی الَّذینَ آمنُوا یخْرِجهم مّنَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ 
اتالنَّارِٰأُولَـ◌ۗ  النُّورِ إِلَى الظُّلُم ابحأَص کونَ ◌ۖ  ئدا خَالیهف م257﴿ ه "  

ولی کسانی . برد میآنان را از تاریکیها به سوي روشنایی به در . اند آوردهخداوند سرور کسانی است که ایمان (
تاریکیها  سوي بهولو انزلنا طاغوتندکه آنان را از روشنایی }همان عصیانگران{سرورانشان  اند دهورزیکه کفر 

  )آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند برند میبه در 

  )9- 258آیات >بقره<2سوره (

حقیقت مندرج در این آیات اینست که کسانی که خود را از رحمت ایمان به مظهر ظهور الهی محروم    
افرادي در حقیقت  ،زیرااند شدهدر شرایطی بدتر ازاجساد مردگانی هستند که در گورهایشان مدفون  سازند می

زمانی که از آنها دعوت میشود که کالم الهی را بپذیرند ،لجوجانه را آنرا رد کرده و  اند مردهکه از نظر روحانی 
  .فساد اخالقی را منتشر می کنند

وحشَرْنَا علَیهِم کُلَّ شَیء قُبلًا ما کَانُوا لیؤْمنُوا إِلَّا أَن یشَاء اللَّـه  ٰنَا إِلَیهِم الْملَائکَۀَ وکَلَّمهم الْموتَىولَو أَنَّنَا نَزَّلْ ۞
  " ﴾111﴿ کنَّ أَکْثَرَهم یجهلُونَٰولَـ

مردگان با آنان به سخن میامدند و هر چیزي را } اگر{و  فرستادیم میآنان  سوي بهو اگر ما فرشتگان را (
جز اینکه خدا بخواهد ولی بیشترشان  آوردند نمیباز هم ایمان  آوردیم میدسته دسته در برابر آنان گرد 

  )کنند مینادانی 

  )111آیه >انعام<6سوره(

نَّهم هم الْمفْسدونَ ولَـ ﴾11﴿ نَحنُ مصلحونَوإِذَا قیلَ لَهم لَا تُفْسدوا فی الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما  "   " کن لَّا یشْعرُونَٰأَلَا إِ
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باشید که آنان فساد  هوش بهما خود اصالحگریم؛  گویند میو چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید (
  .)فهمند نمیگرانند لیکن 

  )11- 10آیات >بقره<2سوره(

  کند میاشاره "بدترین جنبدگان" عنوان بهقرآن به آنان 

  107" 22﴿ إِنَّ شَرَّ الدوابِّ عند اللَّـه الصم الْبکْم الَّذینَ لَا یعقلُونَ ۞ "

  )اندیشند نمیقطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنی هستند که (

  )22آیه >انفال<8سوره(

"  اللَّـه ندابِّ عونُونَإِنَّ شَرَّ الدؤْملَا ی مینَ کَفَرُوا فَه55﴿ الَّذ﴾ "  

  .)آورند نمیکه کفر ورزیدند و ایمان  اند کسانیبی تردید بدترین جنبندگان پیش خدا (

  )57آیه >انفال<8سوره(

  :نازل شده تر پیش بینند نمیدر مورد آنانی که چشم دارند اما     

عنْهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا  ٰمکَّنَّاکُم فیه وجعلْنَا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً فَما أَغْنَىولَقَد مکَّنَّاهم فیما إِن  "
  "  ﴾26﴿ اللَّـه وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِه یستَهزِئُونَ یاتآبأَفْئدتُهم مّن شَیء إِذْ کَانُوا یجحدونَ 

، و براي ایم ندادهامکاناتی } چنان{ ها آنت داده بودیم که به شما در ادر چیزهایی به آنان امکان راستی بهو (
خدا انکار  هاي نشانهقرار داده بودیم ولی چون به } نیرومندتر از شما{ هایی دلو  ها دیدهآنان گوش و 

نخورد و آنچه ریشخندش  دردشان بهبه هیچ وجه گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان } نه{ورزیدند 
  .)آمد سرشان به کردند می

  )25آیه >احقاف<46سوره(

  

  د، ماه، ستارگان، آسمان و زمینخورشی

" تکُوِّر س1﴿ إِذَا الشَّم﴾ ترانکَد ومإِذَا النُّج108" 2﴿ و  

                                                        
  .از این آیھ استفاده نموده اند 4حضرت عبدالبھاء دررسالھ مدنیھ ص.  107



  )آنگاه که خورشید بهم در پیچید؛ و آنگاه گه ستارگان همی تیره شوند(

  )2- 1آیات >تکویر<81سوره 

" تسطُم وم8﴿فَإِذَا النُّج﴾ تفُرِج اءمإِذَا الس109" ﴿ و  

  "؛ وآنگاه که آسمان بشکافدپس وقتی که ستارگان محو شوند(

  )9- 8آیات >مرسالت<77سوره(

 " انشَقَّت اءم1﴿ إِذَا الس﴾ قَّتحا وبِّه وأَذنَت  ﴾4﴿110 وأَلْقَت ما فیها وتَخَلَّت ﴾3﴿ الْأَرض مدتوإِذَا  ﴾2﴿ وأَذنَت لرَ
قَّتحا ورَبِّه5﴿ ل "  

آنگاه که آسمان زهم بشکافد ؛و پروردگارش را فرمان برد و چنین سزد؛ و آنگاه که زمین کشیده شود؛و (
  )سزد} چنین{برد و آنچه را که در آن است بیرون افکند و تهی شود؛ و پروردگارش را فرمان 

  )5- 1آیات >انشقاق<84سوره(

" انفَطَرَت اءم1﴿ إِذَا الس﴾ انتَثَرَت باکإِذَا الْکَو2﴿ و "  

  )آنگاه که آسمان زهم بشکافد؛ و آنگاه که اختران پراکنده شوند(

  )2-1آیات >انفطار<82سوره(

  " 9﴿ وجمع الشَّمس والْقَمرُ ﴾8﴿وخَسف الْقَمرُ "

  )و ماه در خسف افتد ؛و آفتاب و ماه بهم گرد آیند(

  )9- 8آیات 75>قیامت<سوره(

او باز خواهند گشت از  سوي بهقرآن با چنین تصویري طلیعه وقایعی را که در یوم اهللا زمانی که همه     
نی را نشان بدیهی است که آسمان ، زمین ، خورشید ،ماه و ستارگان باید وجوه عالم روحا. دهد میپیش خبر 

  .دهند
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  فصل دوازدهم

  موضوع معجزات

بین مؤمن و غیر مؤمن، بینا و نابینا، خوش قلب و شریر و شنوا و ناشنوا تمیز قائل  ،قرآن با کلماتی روشن  
آنانی . نمود میحانی اشاره وزمانی که محمد ابراز فرمود که نابینا و بینا مساوي نیستند به بینش ر. شده است

، و هیچ تفاوت دهند میو فورا تشخیص  بینند میرا  "شمس حقیقت"که نابینا نیستند کسانی هستند که 
  .یابند نمیخدا  گوناگون اساسی بین ظهورات

نَّا کُنَّا من  ٰوإِذَا یتْلَى ﴾52﴿ الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب من قَبله هم بِه یؤْمنُونَ " بِّنَا إِ ن رقُّ مالْح نَّه علَیهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِ
  " ﴾53﴿ قَبله مسلمینَ

فرو  رایشانب؛ و چون گروند می} قرآن{، آنان به ایم دادهبه ایشان } آسمانی{کسانی که قبل از آن کتاب(
ما پیش از آن . از طرف پروردگار ماست} و{بدان ایمان آوردیم که آن درست است گویند میخوانده شود 

  )از تسلیم شوندگان بودیم}هم {

     )53- 52آیات >قصص<28سوره (

ند که یکی از کتب نازله قبل از قرآن را هست از اینرو کسانی که از نظر روحانی بینا هستند کسانی    
را نیز اظهار و تاکید کردند که قبل از نزول قرآن نیز مسلمان قرآن  پذیرفته بودند و ایمان خود نسبت به



قرآن از نظر روحانی نابینا را اینگونه توصیف . و به مسلمان بودن خود در پرتو ظهورش ادامه دادند اند بوده
  :فرماید می

ا ورُونَ بِهصبنٌ لَّا ییأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلَّا ی قُلُوب مالَهونَ بِهعمسآذَانٌ لَّا ی مٰأُولَـ ۚ◌   لَه ملْ هامِ بکَالْأَنْع کئ
   ئک هم الْغَافلُونَٰأُولَـ ◌ۚ  أَضَلُّ

 هایی گوشو  بینند نمینها و چشمانی دارند که با آ کنند نمی را دریافت} حقایق{دارند که با آن  هایی دل(...
  )آري همان غافل ماندگانند. ترند گمراهآنان همانند چهارپایان بلکه  شنوند نمیدارند که با آنها 

  )178آیه >اعراف<7سوره (

را  هایشان گوشچنین مردمی را متقاعد سازد و چشمانشان را به شمس حقیقت باز نماید،  تواند میچه چیز 
  دهد؟به آواز بلبل حقیقت متوجه سازد یا قلوبشان را در معرض بارش باران حقیقت قرار 

وحشَرْنَا علَیهِم کُلَّ شَیء قُبلًا ما کَانُوا لیؤْمنُوا إِلَّا أَن یشَاء اللَّـه  ٰولَو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیهِم الْملَائکَۀَ وکَلَّمهم الْموتَى  "
  " ﴾111﴿ کنَّ أَکْثَرَهم یجهلُونَٰولَـ

و هر چیزي را  آمدند میمردگان با آنان به سخن } اگر{و  فرستادیم میآنان  سوي بهو اگر ما فرشتگان را (
جز اینکه خدا بخواهد ولی بیشترشان  آوردند نمیباز هم ایمان  آوردیم میدسته دسته در برابر آنان گرد 

  )کنند مینادانی 

  )111آیه>انعام<6سوره (

  :کنند میآخرین مستمسک، غیر مؤمنین تقاضاي معجزه  عنوان به

أَو تَکُونَ لَک جنَّۀٌ مّن نَّخیلٍ وعنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهار  ﴾90﴿تَفْجرَ لَنَا منَ الْأَرضِ ینبوعا ٰوقَالُوا لَن نُّؤْمنَ لَک حتَّى "
الْملَائکَۀِ قَبِیلًاأَو تُسقطَ السماء کَما زعمت علَینَا کسفًا أَو  ﴾91﴿ تَفْجِیرًا ها خالل و بِاللَّـه ی92﴿ تَأْت﴾  کُونَ لَکی أَو

قُلْ سبحانَ ربِّی هلْ کُنت إِلَّا  ◌ۗ  تُنَزِّلَ علَینَا کتَابا نَّقْرَؤُه ٰفی السماء ولَن نُّؤْمنَ لرُقیِّک حتَّى ٰبیت مّن زخْرُف أَو تَرْقَى
  111" 93﴿ بشَرًا رسولًا

                                                        
میرزا ابوالفضل در کتاب .آمده است 2-121رت باب از این آیات در منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت باب بزبان انگلیسی صصنقل حض. 111

 را نقل می نمایند) 17:95(بھ این آیات استناد می کنند در کتاب اخیر این آیھ 108انگلیسی و معجزات و متشابھات ص 70-269فرائد صص
ا ررشإِلَّا ب لْ كُنتولًاهولًا ﴾٩٣﴿ سسا ررشب ثَ اللَّـهعٰى إِلَّا أَن قَالُوا أَبدالْه ماَءهوا إِذْ جنمؤأَن ي اسالن عنا ممقُل  ﴾٩٤﴿ و

 بِاللَّـه شهِيدا بينِي قُلْ كَفَٰى ﴾٩٥﴿رسولًالَّو كَانَ في الْأَرضِ ملَائكَةٌ يمشونَ مطْمئنِّني لَنزلْنا علَيهِم مّن السماِء ملَكًا 
كُمنيبا ◌ۚ   وريصا ببِريخ هادبكَانَ بِع ه٩٦﴿ إِن﴾:  



 کنی مییا چنانکه ادعا  ...ایمان نخواهیم آورد؛ تو بهبراي ما نجوشانی هرگز  اي چشمهو گفتند تا از زمین "
 اي خانهآوري؛ یا براي تو } ما حاضر{فرشتگان را در برابر ما فرو اندازي یا خدا و } سر{آسمان را پاره پاره بر 

اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی } هم{باشد یا به آسمان باال روي و به باال رفتن تو } کاري{از طال
  )؟ام فرستادهجز بشري } من{بگو پاك است پرودگار من آیا. نازل کنی که آن را بخوانیم

  )95- 92آیات >ءاسرا<17سوره(

رت پیامبران است ،مردم به آنان ایمان نیاوردند و که ظهور معجزه در قد فرماید میبا وجودیکه خدا تأکید   
  :تنبیه شدند

وما نُرْسلُ بِالْآیات  ۚ◌ 112 وآتَینَا ثَمود النَّاقَۀَ مبصرَةً فَظَلَموا بِها ◌ۚ  وما منَعنَا أَن نُّرْسلَ بِالْآیات إِلَّا أَن کَذَّب بِها الْأَولُونَ "
  " إِلَّا تَخْوِیفًا

را به دروغ گرفتند و به ثمود  ها آنما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان } چیزي{و (
را جز براي بیم دادن مردم  ها معجزهروشنگر بود ولی به آن ستم کردند و ما } اي پدیده{ماده شتر دادیم که 

  )فرستیم نمی

  )61آیه >ءاسرا<17سوره (

که ثمود قومی بود که خدا  فرمایند میتوضیح  اند داشتهکه بر سوره شمس  حضرت بهاءاهللا در تفسیري   
ایشان تاکید . را به صالح بودن فراخواند،او را رد کردند ایشان را براي آنان فرستاد و  پس از آنکهپیامبر صالح 

در سوره هود نیز از احکام خدا سر پیچیدند تا آنکه زانوي ماده شتر را بریدند،تصویري که  ها آنفرمودند که 
شتر فرستاد و تقاضا یک ماده  براي این امتکه چگونه خدا  دهد میآیات قرآنی شرح . استفاده شده است

نتیجتا خشم خدا برآنها . نمود که اجازه دهند آزادانه بچرد اما امت نافرمانی نمودند و زانوي آنرا قطع کردند
  .و نابود گردیدند نازل شد

   

  استمعجزه حقیقی کتاب 

بدان در نصوص مقدسه بارها و بارها و فرستد میمعجزه حقیقی یک ظهور الهی کتاب است که خدا فرو   
منکرین و غیر مؤمنینی را که بر نمایش معجزات از جانب پیامبراصرار براي مثال،  ،قرآن. شده است اشاره

                                                        
جائی کھ حضرت بھاءهللا بھ ظھور صالح در میان قوم ثمود ،مردمی قدیمی در  8وکتاب ایقان ص 26:157، 11:68، 7:73 -5نیز قرآن.  113

تفکر فی :"حضرت بھاءهللا می فرمایند 75در لوح ابن ذئب ص. امتناع از پذیرش تعالیم وی اشاره می نماید را مالحظھ کنیدشمال عربستان و 
  ...".الناقھ مع انھا من الحیوان رفعھا الرحمن الی مقام نطق السن العالم بذکرھا و ثنائھا



نامیدند 113عبده باز و ساحر ،همانند توصیفش از کسانی که موسی را انکار کردند و او را ش ورزیدند می
  :فرماید میدر ارتباط با او ،قرآن . نماید می،توصیف 

  114 ﴾13﴿ ذَا سحرٌ مبِینٌٰفَلَما جاءتْهم آیاتُنَا مبصرَةً قَالُوا هـ "

  )و هنگامی که آیات روشنگر ما به سوي ایشان آمد گفتند این سحري آشکار است(

  )13آیه >نمل<27سوره(

  :و نیز

  " ﴾36﴿ ذَا فی آبائنَا الْأَولینَٰذَا إِلَّا سحرٌ مفْتَرًى وما سمعنَا بِهـٰبِآیاتنَا بیِّنَات قَالُوا ما هـ ٰفَلَما جاءهم موسى "

پس چون موسی آیات روشن ما را براي آنان آورد گفتند این جز سحري ساختگی نیست و از پدران پیشین (
  )ایم نشنیده} چیزي{خود چنین

  )36آیه >قصص<28سوره(

در قرآن آشکارا یادآوري شده که معجزات هرگز عاملی متقاعد کننده براي کسانی که شک دارند یا انکار 
   .باشد مینیست بلکه دلیلی براي لجاجت و سرسختی بیشتر  کنند می

  :زمانی که محمد پیامبر رسالتش را اظهار نمود و با همین تقاضا مواجه شد خدا بر او نازل فرمود  

قَالُوا  ◌ۖ   من قَبلُ ٰأُوتی موسى مابرُوا أَولَم یکْفُ ۚ◌   ٰفَلَما جاءهم الْحقُّ منْ عندنَا قَالُوا لَولَا أُوتی مثْلَ ما أُوتی موسى "
  " ﴾48﴿ کَافرُونَ کلبسحرَانِ تَظَاهرَا وقَالُوا إِنَّا 

پس چون حق از جانب ما بر ایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده است؟ آیا (
  )و گفتند ما همه را منکریم اند ساختهبه آنچه قبال به موسی داده شد کفر نورزیدند؟گفتند دو ساحر با هم 

  )48آیه >قصص<28سوره (

  :خدا نیز در پاسخ به این وضعیت نازل فرمود

  " 49﴿من عنداهللا هو اهدي منهما اتبعه ان کنتم صادقین کتببفاتوا قُلْ  "

                                                        
 .قرآن داستان موسی را ھفت بار باز گو می کند.  113
،جائی را کھ بھ امتناع بی وفایان از ظھور وی اشاره می فرمایند مالحظھ کنید،می 147ر مبارکھ حضرت بھاءهللا ص منتخبات آثا. 114

 .درست مانند نسلھای پیشین"ان ھذا اال سحر مبین:"فرمایند



 پیروشبگو پس اگر راست می گوئید کتابی از جانب خدا بیاورید که از این دو هدایت کننده تر باشد تا (
  115)کنم

  )49آیه >قصص<28سوره (

 کند میکسی که اصرار در معجزه . این دلیلی انکارناپذیر است. بنابراین معجزه حقیقی کتاب نازله است   
  :سوره طه اینگونه آمده است133در آیه . قلبش بیمار است

" بِّه ّن رۀٍ مینَا بِآیأْتلَا یقَالُوا لَو116"...ۚ◌  و  

  ...)؟آورد نمیبراي ما  اي معجزهو گفتند چرا از جانب پروردگارش (

  :و خدا در پاسخ قلوب شکاك را انذار فرمود 

  " ﴾133﴿ ٰأَولَم تَأْتهِم بیِّنَۀُ ما فی الصحف الْأُولَى "

  )پیشین است براي آنان نیامده است؟ هاي صحیفهآیا دلیل روشن آنچه در (

مواضیع تورات و انجیل را که  فهمند نمییعنی آیا چشم آنانی که تقاضاي معجزه دارند انقدر کور است  که   
 داده شده،در قرآن توضیح  درك نشده بودافراد میان خودشان  ترین مطلعتا کنون توسط خردمندترین و 

قبل را تکرار و  هاي امتمتقاعد کننده تر از یک کتاب که موارد پیروي شده توسط  اي معجزهیا آیا ؟است
  ،وجود دارد؟نماید میحیات روحانی جدیدي به ارواح مرده ایشان عطا 

"ثَ وائالْخَب هِملَیع رِّمحیو اتالطَّیِّب ملُّ لَهحینکَرِ ونِ الْمع ماهنْهیو رُوفعم بِالْمرُهأْمالْأَغْلَالَ یو مرَهإِص منْهع ضَعی
   "...انَت علَیهِمالَّتی کَ

، و براي آنان چیزهاي پاکیزه را حالل و دارد میو از کار ناپسند باز  دهد میآنان را به کار پسندیده فرمان (...
بوده است بر  رایشانبو از دوش آنان قید و بندهایی را که  گرداند میحرام  رایشان بهچیزهاي ناپاك را 

  ...)دارد می

                                                        
این اولین اشاره اش بھ این آیھ در .میرزا ابوالفضل بھ این آیھ استناد می کند 170،و 126،156صصمعجزات و متشابھاتدر مقاالت .  115

حضرت محمد بنفسھ کتاب مقدس را بعنوان سندی برای اعتبار ادعاھایش ارائھ نمود زیرا نور ،ھدایت و بخشش الھی در آن " است کھ بحث
این آیھ در رابطھ با بحثی در ارتباط با فصاحت کھ در آن ذکر می کند کھ  در اشاره دوم، بھ..."او از انجام معجزه امتناع ورزید.ذخیره شده است

قبل از "نھایتا ذکر می کند کھ ." پس کتابی از جانب خدا بیاورید کھ فصیحتر از اینھا باشد یا در قدرت و صالبت برتر باشد" :خدا نمی گوید
این امتھای بزرگ ھدایت . یسی یا سایر پیامبران چیزی نمی دانستندنزول قرآن این امتھا آتش و بت می پرستیدند ؛ آنھا از موسی یا ع

این مسلمانان توسط اسالم خلق جدید شدند و اسالم بوسیلھ . شدند،ایمان آوردند و بعنوان مؤمنین اولیھ اسالم خود را تسلیم اراده الھی نمودند 
منکران "در پاسخ بھ  49آیھ ." اینکھ قرآن مجید بر وی نازل گردید نھایتا، محمد پیامبر شد فقط بدلیل. حضرت محمد تاسیس و تشریع گردید

قرآن و نقل قول حاجی سید محمد از حضرت باب کھ  28:49، جناب بالیوزی یک خط موازی بین 87در کتاب باب ص . است"مغرور
  .کشیده است "بگذارید کسی کھ می تواند مانند این آیات بیاورد...کتاب من حجت من است"فرموده 

  بھ این آیھ اشاره می کند 6-185و فرائد صصعجزات و متشابھات م100،ص" >نشانھ ھا<آیات"میرزا ابوالفضل در بحث . 116



  )156آیه >اعراف<7سوره (

،حدیث ذیل به محمد  "توسل به کتاب و احادیث"قسطالنی در فصلی تحت عنوان - در تفسیر بخارائی      
  :نسبت داده شده است

هیچ پیامبري میان پیامبران نیست که به ایشان معجزاتی شبیه آنچه من باور دارم یا آنچه مردم باور دارند "
از اینرو امیدوارم در روز . ی از جانب خداوند قادر و توانا بودعنایت شد وح من بهاما آنچه  .،عطا نشده باشد

  ".قیامت در صف مقدم پیروانش باشم

به آنچه براي مردمی که ایمان اشاره دارد "آنچه مردم باور دارند"که  دهد میاین تفسیر در ادامه توضیح   
ت زیرا فخر تمام معجزات، در اس پروردگارجهانیان کلمه ،اینکه معجزه محمد در حقیقت،دارند کافی است 

  .قرآن است ،معجزه محمد پیامبر ترین بزرگاز اینرو . موضع است ترین عظیمواالترین مقام و در 

  

  فصل سیزدهم

  دالیل اضافی از قرآن

این فصل دالیل بیشتري از قرآن . باب و بهاءاهللا ارائه شده استپیشین دالیل بیشماري از ظهور  هاي فصلدر 
  کند میدر رابطه با امر بهائی ارائه 

  نام بهاءاهللا ذکر شده است

تلفظ  "الف"،"ا"حرف . هر حرفی در الفباي عربی بر طبق سیستمی معروف به ابجد معادل با عددي است
یک حرف بی صدا است مانند همه حروف دیگر  در حقیقت "الف"اما . و ارزش عددي آن یک است شود می

همزه . شود میبدون همزه یک حرف صدا دار  "الف"بی صدا باید همزه بگیرد، در غیر این صورت حرف عربی 
 صورت بهدر عربی  "بهاء"از اینرو . نیز داراي ارزش عددي یک است"بهاء"مانند کلمه  "الف"الحاق شده به 

، آیات )69(در این رابطه جالب است ذکر شود که در سوره الحاقه. بهاءاستکه  شود میب و ه وا وء نوشته 
  :نازل شده 17تا 13



فَیومئذ وقَعت  ﴾14﴿ وحملَت الْأَرض والْجِبالُ فَدکَّتَا دکَّۀً واحدةً ﴾13﴿ فَإِذَا نُفخَ فی الصورِ نَفْخَۀٌ واحدةٌ "
الْملَک علَى﴾16﴿ وانشَقَّت السماء فَهِی یومئذ واهیۀٌ ﴾15﴿ الْواقعۀُ ا ٰوهائجأَر  ۚ◌  ذئموی مقَهفَو بِّکر رْشلُ عمحیو
  117" ثَمانیۀٌ

با  ها آناز جاي خود برداشته شوند و هر دوي  ها کوهپس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود؛ و زمین و (
وقوع یابد؛ و آسمان از هم بشکافد و در آن } آنچنانی{یک تکان ریز ریز گردند ؛ پس آن روز است که واقعه 

اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت } آسمان{روز است که آن از هم گسسته باشد؛ و فرشتگان در اطراف
  ).دارند میفرشته بر سر خود بر 

اشاره   69و  68آیات ) 39(در سوره زمر دارد ،به اولین  نفخ صور  ارهآیه سیزدهم به یک نفخ صور اش   
از اینرو، اعالن اول یا نفخ . براي کار دیگري جز اعالن یک خبر باشد تواند نمیصور  بدیهی است نفخ. شده بود

هشت فرشته "تحول در همراهانش  دنبال به. صور در روز قیامت چیز دیگري جز نداي حضرت باب نیست
که در آیه به آن اشاره شده جمع ارزش  "هشت"یک معنی از . "دارند میوردگارت را بر سر خود بر عرش پر

  :عددي حروف است با احتساب همزه در کلمه بهاء ،بنابر این 

  2ب معادل است با 

  5ه معادل است با 

  1ا معادل است با 

  .نماید مینام کامل بهاءاهللا را حمل  که همزه یا 8 شود میمجموع آن   

توضیح داده شده  "عرش خدا"در بسیاري از احادیثی که به حضرت محمد نسبت داده شده معنی  عبارت 
  :فرماید میحدیث قدسی خدا ز جمله در یکی از آنان معروف به است ا

                                                        
از آغاز اقدام متھورانھ و اصیل حضرت شوقی افندی ، زمانی کھ :"...،می نویسد 83ص شوقی افندیدکتر یوگو جیاگری در کتابش،. 117

یک روز . ام اعلی را بھ رم آورد من مشاھده نمودم کھ عدد ھشت بخشی برجستھ در کل پروژه داردجناب ماکسول ترسیمات ایشان از مدل مق
بدون اینکھ من درباره اھمیت این عدد در بنا و باغھای اطراف بپرسم حضرت شوقی افندی بھ آیھ ای از قرآن کھ اول آنرا بھ عربی و سپس 

سپس ایشان در باره مقام واالی ."روز ھشت عرش پروردگارت را حمل خواھند نموددر آن :.."بھ انگلیسی تالوت فرمودند اشاره نمودند
حضرت باب توضیح فرمودند وفرمودند کھ چگونھ ایشان جناب ماکسول را درآمیختن مفھوم روحانی این پیش بینی اسالمی در پروژه ھدایت 

جایگاه ابدی را مقدس شمرده و نحوه ارتباط نزدیک ظھور حضرت باب گواھی داده ،  پیامبر شھید مدفون در فرمودند، تا بھ مقام واالی ایشان
ھمیشھ از مقام حضرت باب بعنوان ...بعالوه حضرت شوقی افندی متذکر شدند کھ حضرت عبدالبھاء .با انتظارات جھان اسالم را تاکید نماید

در . اک مقدس نیز توسط ایشان عرش نامیده شده استحتی آن خ.؛ و بھ تابوت حضرت باب نیز بعنوان عرش اشاره می فرمایند" عرش الھی"
مسجد مدینھ ھفت مناره :" حضرت شوقی افندی فرمودند:" کتاب شوقی افندی، جیاگری یادداشت یکی از زائرین را درج می نماید 96ص

حضرت عبدالبھاء اشاره می  م گیل، بھ وجود لوحی از."ذکر می کند" ھشت"دارد،مسجد سلطان احمد در استانبول شش مناره دارداما قرآن 
آن عرش معبد یا ھیکل مظھر ظھور است و : سخنان سرکار آقا از این قرار است: " او می نویسد. کند کھ در آن این آیھ را تبیین می فرمایند

ی ،بھاء ھشت و بر طبق ابجد ارزش عددی حروف تشکیل دھنده در ھرجا ،کھ بکار رفتھ اعم ازفارسی و عرب.نماد مظھر ظھور یک میباشد
در آن روز بھاء عرش : بنابرین آیھ بدین معنی است)الف،یک و ھمزه نیز یک است 5، فتحھ نوشتھ نشده، ه، 2ب بھ ابجد .(بعالوه یک است

 Summon Upیادآوری خاطرهنیز ." در آن روز ھشت ،یک را حمل خواھد کرد. "پروردگارت را حمل خواھد نمود) ھیکل(
Remembrance الحظھ کنیدرا م 128،ص.  



  "داراي من باشد مگر قلب بنده وفادار من تواند مینه زمین و نه آسمان "

  :حمد فرموده استدر حدیثی دیگرآمده  که حضرت م  

  "قلب مؤمنین عرش رحمن است"

  ندا از کجا خواهد آمد؟

، "نص صریح". ، داده شده است"پیامبر"یا  "رسول"بسیاري ،جدا از  هاي نامدر قرآن به مظهر ظهور الهی  
به محمد نام . له آنان استماز ج "نفخ صور"، و "روح"، "منجی"، "منادي"، "کلمه اهللا"، "بشارت"
  :،نیز داده شده، کسی که فریادش فراخوان ایمان است "منادي"

بِّکُم فَآمنَّا " نَّنَا سمعنَا منَادیا ینَادي للْإِیمانِ أَنْ آمنُوا بِرَ بنَا إِ ر  ۚ◌  عفَّنَا متَونَا ویِّئَاتنَّا سّرْ عکَفنَا ورْ لَنَا ذُنُوبنَا فَاغْفب ر
  118" ﴾193﴿ الْأَبرَارِ

که به پروردگار خود ایمان آورید،پس ایمان آوردیم  خواند میپروردگارا ما شنیدیم که دعوتگري به ایمان فرا (
  )و ما را در زمره نیکان بمیران زداي بهما را  هاي بديپروردگارا گناهان ما را بیامرز و 

  )1- 190آیات >آل عمران<3سوره(

طریق وي پیروان محمد را با کلمات ذیل مخاطب خدا محمد را خطاب کرده از ) 50(در سوره ق    
  :سازد می

بار  ﴾39﴿ ربِّک قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ الْغُرُوبِ حمدبما یقُولُونَ وسبِّح  ٰفَاصبِرْ علَى " أَدو هبِّحلِ فَسنَ اللَّیمو
ودج40﴿ الس﴾  نَادالْم نَادی موی عتَماسکَانٍ قَرِیب119ٍون مۀَ  ﴾41﴿محیونَ الصعمسی موٰذَ ۚ◌  الحقبی موی کل
  120" 42﴿ الْخُرُوجِ

صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوي؛  گویند میو بر آنچه (
از جایی  منادياو را تسبیح گوي ؛ و روزي که } تعقیب و نافله صورت به{از شب و به دنبال سجود  اي پارهو 

روز بیرون } روز{آن  شنوند میرا به حق } رستاخیز{باش؛ روزي که فریاد  گوش به دهد مینزدیک ندا در 
  .)است} از زمین{آمدن 

                                                        
تذکره الوفا صص . خواننده بھائی تشخیص خواھد داد کھ این آیات ھمانھایی ھستند کھ مؤمنین اولیھ ظھور جدید نقل می نمودند.  118

  .ترجمھ حضرت شوقی افندی را مالحظھ کنید 7- 146و مطالع االنوار انگلیسی صص 239و231
، 5،و الواح مبارکھ بعد از کتاب اقدس ص 34، منتخباتی از آثار مبارکھ ص94ص  در لوح ابن ذئب" مناد"اشارات در آثار بھائی بھ .  119
  .، را می توان یافت12،منتخباتی از آثار حضرت عبدالبھاءص58
قل قد اتت الصیحھ و خرج الناس من االجداث و ھم قیام ینظرون :" منتخباتی از آثار مبارکھ حضرت بھاءهللا آمده است 35این آیھ  در ص . 120
  ..."منھم مسرع الی شطر الرحمن و منھم مکب علی وجھھ فی النار و منھم متحیرونو 



  )41- 38آیات  >ق<50سوره (

 به همه بهاز مکانی نزدیک "منادي کهاي ندرسولش، و از طریق وي کل امتش را به شنیدن ،از اینرو خدا     
  ."بیرون آمدن از قبرها"و آن روز ،روز قیامت است،روز  نماید میاخبار  "دهد مییکسان ،ندا  طور

از اینرو، آن منادي که محمد به . سوره آل عمران ،بنفسه یک منادي بود 190اما محمد ،بر طبق آیه 
و از مکانی نزدیک مکه ندا شنیدنش امر شده بود مظهر ظهور دیگري است که در آینده ظاهر خواهد شد 

   .خواهد نمود

  :فرماید میدیگرش ،بنی اسرائیل آیه اول  یا نام) 17(باشد؟ در سوره اسراء  تواند میاین مکان نزدیک کجا     

إِنَّه  ۚ◌   تنَابِعبده لَیلًا مّنَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي بارکْنَا حولَه لنُرِیه منْ آیا ٰسبحانَ الَّذي أَسرَى "
  121" ﴾1﴿ هو السمیع الْبصیرُ

مسجداالقصی که پیرامون آن را  سوي بهرا شبانگاهی از مسجد الحرام  اش بندهکه } خدایی{منزه است آن (
  .)خود به او بنمایانیم که او همان شنواي بیناست هاي نشانهسیر داد تا از  ایم دادهبرکت 

احادیث . اورشلیم که در کتب مقدسه ودر احادیث  از آن یاد شده عکا و بغداد است هاي حوزهقابل ذکرترین 
  :باشد میدر ارتباط با عکا که توسط شیعیان و اهل سنت هر دو پذیرفته شده است ،شامل موارد زیر 

  :عبدالعزیز پسر عبدالسالم از قول محمد نقل نمود 

  "قد اختصها برحمته مابالشان عکا مدینه "

  )آن رحمت مخصوصش را نشان داده استهري در سوریه است که خدا در عکا ش(

  :ابن مسعود خبر داد که محمد فرمود 

ان افضل السواحل عسقالن و ان عکا افضل من عسقالن و فضل عکا علی عسقالن و علی جمیع السواحل "
رج یقال لها عکا أال و بین جبلین فی الشام فی وسط الم مدینهبکفضل محمد علی جمیع االنبیاءأال اخبرکم 

أال لم غفراهللا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و من خرج منها غیر زائر  هازیارتراغبا فیها و فی  هادخلمن 
یبارك اهللا له فی خروجه أال و ان فیها عینا یقال لها عین البقر من شرب منها شربه مألاهللا قلبه نورا و أمنه 

  "من العذاب االکبر یوم القیامه
                                                        

جھان اسالم ....این آیھ اساس گزارش معراج پیامبر از مکھ بھ اورشلیم و صعود از اورشلیم بھ آسمان است"حسن بالیوزی ذکر می کند کھ. 121
اما صداھایی بلند . واقعیت ظاھری قیامت و صعود مسیح را پذیرفتھ اند واقعیت ظاھری این معراج را پذیرفتھ است درست ھمانند مسیحیت کھ

در کتاب .  41در محمد و دور اسالم ص..." کھ تاکید دارد کھ معراج پیامبر رویداد فیزیکی نبوده بلکھ تجربھ عمیق روحانی است..شده است
  .144کتاب ایقان ص.دارد" علوم محدوده محجوبھ"ایقان حضرت بھاءهللا میفرمایند کھ درک سر معراج نیاز بھ تزکیھ قلب از 



و همه  عسقالنعکا بر و برتري  عسقالنبهتر از  راستی بهاست و عکا  عسقالنبهترین سواحل ساحل  (
ه یمن بشاراتی از شهري بین دو کوه در سور. استمحمد بر همه پیامبران دیگر  همانند برتري سواحل دیگر 
کسی که در آن وارد شود و آنرا خوشابحال  راستی به. شود میمیاورم که عکا نامیده  رایتانب زار،در میان چمن

زائر، غیر یک  عنوان بهو کسی که از آن عزیمت کند .  بخشد میرا  اش آینده،خدا گناهان گذشته و دیدار کند
از آن بنوشد  اي جرعههر کس . بقراست بنام چشمه  اي چشمهدر آن . مبارك نخواهد نمودخدا عزیمتش را 

  .)شت در روز قیامت حفظ خواهد نمودوح ترین بزرگاز نور پر کرده و از  خدا قلبش را

  :مالک گفت انس ابن و  

فیها مرابطا  تباقال رسول اهللا علیه و سلم ان فی السواحل مدینه معلقه تحت ساق العرش یقال لها عکاء من 
رسول اهللا ""احتساباهللا تعالی کتب اهللا له ثواب الصابرین و القائمین و الراکعین و الساجدین الی یوم القیامه

   ":صلی اهللا علیه و سلم فرموده است

کسی که در آن ساکن شود راسخ و مستقیم . در کنار ساحل دریا شهري است معلق تحت عرش بنام عکا
 ن و ساجدین را عیتاروز قیامت صواب صابرین ،قائمین و راکخدا —وند باریتعالی استامنتظر پاداش خد

  مرقوم خواهد نمود ،  رایشب

  :که شود میحدیث دیگري از محمد نقل   

  

 عنداهللا تعالی یقال لها هابیاضعلی شاطیءالبحر بیضاء حسن  مدینهبقال صلی اهللا علیه و سلم أال أخبرکم "
یثها کان عنداهللا أفضل من طعنه نافذه فی سبیل اهللا أال و ان من اذن عکاء و ان من قرصه برغوث من براغ

علیه السالم و  122جنه و من قعد فیها سبعه أیام مقابل العدو حشره اهللا مع الخضرفیها کان له مد صوته فی ال
أمنه اهللا من الفزع االکبر یوم القیامه و قال صلی اهللا تعالی علیه و سلم أال و ان فی الجنه ملوکا و سادات و 

  و ان شهرا فی عکاء افضل من الف سنه فی غیرها هاساداتفقراء عکاء ملوك الجنه و 

که شاهد آن خداي باریتعالی را راضی  ،سفیددر ساحل دریا ي  کنم میمن شما را از شهري اخبار (
در  اي طعنهآنجا گزیده شود در نزد خدا برتر از  هاي کککسی که توسط ککی از . ،نام آن عکاء استسازد می

روز  7و کسی که براي .و کسی که در آنجا دعا بخواند صداي دعایش تا بهشت باال خواهد رفت. راه خداست
دا او را از برزگترین لیه السالم محشور خواهد ساخت و خدر آنجا در برابر دشمنان بماند خدا او را با خضر ع

                                                        
و چھار وادی بدان اشاره شده )ھفت وادی(3آثار قلم اعلی جلد 95و ص  18:63خضر بھ معنی سبز ،نگھبان آب حیات است کھ درقرآن .  122

 .است



فقراي عکا ملوك و . در بهشت هستند  هایی ملکهملوك و .... وحشت در روز قیامت حفظ خواهد فرمود
 .)ز هزار سال اقامت در سایر جاهاستیک ماه اقامت در عکاء برتر ا. بهشت هستند هاي ملکه

طوبی لمن زار عکاء و طوبی لمن زار زائر عکاء طوبی لمن شرب من عین البقر و اغتسل من مائها فان الحور "
طوبی لمن شرب من  123العین یشربن الکافور الذي فی الجنه من عین البقر و عین سلوان و بئر زمزم

  "هللا علیه و علی جسده نار جهنم یوم القیامههؤالءالعیون و اغتسل من مائهن فقد حرم ا

کسی  حال بهخوشا . خوشابحال کسی که زائر عکا را زیارت کند.کسی که  عکا را زیارت کند  حال بهخوشا (
که از چشمه بقر بنوشد و با آبش غسل نماید زیرا دوشیزگان سیه چشم بهشتی از کافوربهشت که ازچشمه 

بنوشد و غسل  ها چشمهکسی که از این  حال بهخوشا . اند نوشیدهبقر و چشمه سلوان و چاه زمزم آمده است 
  .)هد شدنماید زیرا خدا در روز قیامت مانع از لمس آتش جهنم بر او و جسدش خوا

فی عکاء نوافل و فواضل یخص اهللا بها من یشاء من قال فی عکاء سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا " 
أکبر و ال حول و ال قوه اال باهللا العلی العظیم کتب اهللا له ألف حسنه و محا عنه الف سیئه و رفع له ألف درجه 

کاء بالغدو و آالصال و العشی و االبکار کان عنداهللا أفضل من نقل و من قال فی عفی الجنه و غفر له ذنوبه 
  "السیوف والرماح و السالح فی سبیل اهللا تعالی

راضی باشد در نظر  ها آناز است که خدا مختص کسانی که  بیش از حد سودمنديدر عکا کارها و وظایف (
اله اال اهللا و اهللا اکبر و ال حول و ال قوه اال  و کسی که در عکا بگوید سبحان اهللا و الحمدهللا و ال. گرفته است

و به او هزار درجه در  نماید میو هزار عمل بد را محو  نویسد می رایشبباهللا العلی العظیم خدا هزار حسن 
و کسی که در صبح و عصر در شب و سحر او را یاد نماید در  بخشد میو گناهان او را  کند میبهشت عنایت 

  124.)است از کسی که در راه خداي باریتعالی شمشیر و نیزه و سالح حمل کندنزد خداوند بهتر 

 اند آوردهدر مورد کسانی که ایمان )10(با توجه به بغداد در سوره یونس . این است کالم پیامبر درباره عکاء  
  :فرماید می

تَجرِي من تَحتهِم الْأَنْهار فی جنَّات  ◌ۖ  بِإِیمانهِمإِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات یهدیهِم ربهم  "
 ﴾10﴿ وآخرُ دعواهم أَنِ الْحمد للَّـه ربِّ الْعالَمینَۚ◌  دعواهم فیها سبحانَک اللَّـهم وتَحیتُهم فیها سلَام ﴾9﴿ النَّعیمِ

"125  

                                                        
  .سلوان چشمھ ای در مکھ و زمزم نیزچاھی در مکھ است کھ مسلمین آنھا را مقدس می دانند.  123
  .135تا132ابن ذئب،صص لوح. 124
مال حسین در گفتگویش با حضرت باب ،رویدادی کھ آنرا آغاز دور بابی و مقدمھ ای بر ظھور حضرت بھاءهللا می نامند در توضیح .125

  .را مالحظھ کنید 62مطالع االنوار انگلیسی ص .تجربھ روحانیش بھ این آیات اشاره دارد



به  کند میپروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت  اند کردهکسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته (
خدایا تو {نعمت که از زیر آنان نهرها روان خواهد بود؛ نیایش آنان در آنجا سبحانک اللهم}پر ناز و{ هاي باغ

ب و درودشان در آنجا سالم است و پایان نیایش آنان این است که الحمدهللا ر} پاك و منزهی
  )}هانیان استستایش ویژه پروردگار ج{العالمین

  )11- 9آیات >یونس<10سوره (

" اللَّـهو إِلَى وعدلَامِ ٰیارِ السإِلَى 126د شَاءن یي مدهییمٍ ٰوتَقسم رَاط25﴿ ص "  

  )کند میراست هدایت  راه بهو هر که را بخواهد  خواند میبه سراي سالمت فرا }شمارا{و خدا(

  )26آیه >یونس<10سوره(

  است بنام بغداد معروف شد "سراي سالمت" معناي بهشهر بزرگ دارالسالم که 

  

  دیگر تبدیل خواهد کرد مردمی بهاو شما را 

که مورد عالقه  استاز جانب محمد حرکتی معنی دار ،از هشدارهاي بیشماري که در قرآن داده شدهیکی 
  .میاشدخاص بهائیان 

" هـ ا أَنتُمبِیلِ ٰهی سقُوا فتُنفنَ لوعتُد خَلُؤُلَاءبن ینکُم مفَم اللَّـه   ۖ◌ هن نَّفْسخَلُ عبا یخَلْ فَإِنَّمبن یمو  ۚ◌  اللَّـهو
الْفُقَرَاء أَنتُمو یثَالَکُم ◌ۚ   الْغَنکُونُوا أَملَا ی ثُم رَکُما غَیملْ قَودتَبسا یلَّوإِن تَتَو127" 38﴿ و  

 ورزند میپس برخی از شما بخل . اید شدههستید که براي انفاق در راه خدا فرا خوانده } مردمی{شما همان(
خدا بی نیاز است و شما نیازمندید و اگر روي }گرنه{بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و و هر کس 

  )ما نخواهند بودجاي شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند ش} خدا{برتابید 

  )40آیه >محمد<47سوره (

                                                        
مدینھ بغداد در اخبار اسالمی بھ ظھرالکوفھ موسوم و از ادوار :" حضرت شوقی افندی می فرمایند60- 59ص 2در قرن بدیع ج. بغداد .  126

جمال اقدس ابھی در تمام مدت اقامت در عراق تا ایام . ماضیھ بنام دارالسالم خوانده شده و از قلم اعلی بھ مدینھ هللا ملقب و مخلد گردیده است
ی بھ اسالمبول باستثنای ھجرت دو سالھ مبارک بھ جبال کردستان و بعضی سفرھای موقت کھ بھ بالد نجف و کربال و کاظمین فرمودند سرگون

در قرآن کریم اشاره باین مدینھ منوره کھ محل استقرار جمال معبود و ھیکل موعود واقع گردید این آیھ . در مدینھ مذکوره تشریف داشتند
اشاره بھ آثار حضرت بھاءهللا نازلھ در ) 6:126."(یوم یحشرھم جمیعا... یدعو دارالسالم و ھمچنین لھم دارالسالم عند ربھم مبارکھ مذکور وهللا

نیز .اشاره می فرمایند" دارالسالم قرب"بھ 42حضرت بھاءهللا در کتاب ایقان ص. میباشد180؛ اظھار امرشان در ص 148دارالسالم ص
  .  تذکره الوفا 159و صھمین کتاب 136و135،صص18ص
حضرت باب در وداعشان با حروف حی بھ این آیھ اشاره فرموده و ایشان را بھ مواجھھ با چالشھای پیش رو ھنگام رسیدن یوم هللا .  127

  .مطالع االنوار انگلیسی 93ص .تشویق می فرمایند



سته به پاهاي آهاشاره شده که جایگزین اعراب شوند، پیامبر   "مردمی غیر"وقتی پرسیدند به کدام مردم   
قسم به یکتاي حقیقی که حیات من در  ":سپس ادامه داد.   "او و مردمش":زده گفت  سلمان مؤمن فارسی 

این حدیث از . "دست اوست ،اگر دین خدا در پروین معلق باشد مردان فارسی بدان دست خواهند یافت
 4جمله احادیثی است که توسط اهل سنت و شیعیان هر دو پذیرفته شده است و نسفی در کتابش جلد 

  .اند نمودهآن را ذکر  676128ه سوم صفح چاپو نیز محمد فرید وجدي در کتابش 169صفحه 

  پروردگارش خواهد درخشید نور بهزمین 

در . درخشد میتفسیر ظاهري آن اینست که زمین هر روز با خورشید قابل مشاهده . این وعده الهی است  
  .درخشد میکه با نور هدایت الهی در روز موعود  هاست انسانزمین نمادي از قلوب  اش روحانیمفهوم 

  

  

  

                                         

  درباره نویسنده     

اسالمی پرورش  اي جامعهپدرش مسلمان بود و در . محمد مصطفی در روستاي دلتاي نیل الظهیره متولد شد
محمد مصطفی . خصوصی تعلیم دید که بیش از آموزش ابتدایی را نداشت طور بهقرآنی  اي مدرسهدر .یافت 

 نحوي بهسالگی اپراتور تلگراف بود ،قیام کرده ،از طریق قوه خالقه امر حضرت بهاءاهللا که وي  15که در سن 
نظم اداري بهائی  کارآزمودگانخود جوش و بی قید و شرط  در اولین اشاره آنرا پذیرفت ،یکی از 

ي اسالم و گردید،مترجمی مجرب و قابل اعتماد براي حضرت ولی محبوب امراهللا ،مدافع امر در قلب دنیا
بشارات در مصر ،سودان و آفریقاي شمالی و نیز سایر کشورهاي آفریقایی،یکی ازفارسان  حامل اخبار وعرب ،

از قالب  1960ل شجیع بهائی مصر که از سا حضرت بهاءاهللا ،نقطه قوت و منبع عشق و تشویق جامعه
  .بود اي قارهو نیزدر شش سال آخر حیاتش ،عضو مشاورین  محروم گشت، اش اداري

البارود شهري بین راه مصر و اسکندریه  تیا دربعد از پیوستن به صفوف مؤمنین در سن شانزده سالگی   
با سایر مؤمنین  1920و 1919،محمد مصطفی به تنتا منتقل و پس از آن به پورت سعید رفت و در بالیاي 

او براي سرکار آقا عریضه مرقوم .اول امر بودافعین خط ز نظر فیزیکی آسیبی ندید اما از مداو ا. سهیم گردید
                                                        

  .را مالحظھ کتید 193-192نیز رسائل و رقائم انگلیسی صص.  128



 "، "ت متوجه به خداوند استاي کسی که وجه"دریافت نمود، ،داشت و سه لوح محبت آمیز حامل تهنیت
  "!اي دوست شجاع "اي کسی که مجذوب نفحه الهی هستی و

هر سال به زیارت مقامات مقدسه تقریبا 1933تا سال  در طول خدمتش به حضرت ولی محبوب امراهللا   
انگلیسی و عربی مصطفی تکیه نمودند؛ تا پایان  هاي ترجمهحضرت شوقی افندي بر تعدادي از . شتافت 

یکبار حضرت ولی امراهللا . و نثر غیر قابل مقایسه حضرت ولی امراهللا نمود ها پیامحیاتش خود را وقف ترجمه 
استقامت ،صمیمیت ،ایمان شدید و "..."ار گرانقدر و عزیز منهمک"خطاب به وي فرمودند  اي نامهدر ذیل 

و در جایی دیگر حضرت شوقی افندي مرقوم  ".اند بستهزحمات بی شائبه شما همه در قلبم نقش 
شما باید مسرور و .خدمت و کمکی عظیم به امر مبارك خواهد بود ،ترجمه شما از این سند"فرمودند

هرگز شما را . دهم میبراي موفقیت و پیشرفت روحانیتان اطمینان خود  شما را به ادعیه. سپاسگزار باشید
اي محبوب "در دو ارتباط دیگر حضرت ولی امراهللا وي را اینگونه خطاب فرمودند ".فراموش نخواهم کرد

  ."اي دوست با وفا"و  "قلوب احباء

اولین محفل روحانی محلی و اولین محفل روحانی ملی مصر محمد مصطفی را عضوي فعال مشاهده نمود؛   
و بعد —در آن اداي وظیفه نمودکه وي با توانایی کامل  جایگاهی—ملی بودمحفل براي سالیان دراز منشی 

اولین فردي بود که  او.که به مهاجرت رفت در محافل محلی و ملی خدمت نمود 1953تا سال .رئیس شد نیز
  .عضو هیئت معاونت و سپس مشاورانتصاب گردید عنوان بهاز میان مؤمنین مصري 

وي با منابع ناچیز به صحراي اسپانیایی . اعالن نقشه ده ساله حضرت ولی امراهللا وي را بی قرار نمود   
 مجوز رد علت به. متروك مهاجرت نموده و براي این خدمت در زمره فارسین حضرت بهاءاهللا قرار گرفت

  .براي یک سال مجددا در بنغازي، لیبی مستقر شد،اقامت 

در   هایش فعالیتبه شمال ،شرق و غرب آفریقا سفر کرده و در میان سایر 1960 و1954 هاي سالبین   
منبعی از سرور  رفت میهر جا که .غرب آفریقا کمک نمود- شمال اي منطقه،به برپایی محفل روحانی  1956

یاري در اقدامات تبلیغیشان از طریق دانشی که در نصوص و آثار داشت  ها آنو تشویق براي دوستان بود و به 
  .کرد می

بنا به حکم ریاست  1960در سال . ابرهاي مخالفت در حال تراکم بود. به مصر بازگشت 1958در سال   
قلب عمیقا مهربان، دیدگانی که بدي را مشاهده  .جمهوري کلیه محافل بهائی در مصر منحل اعالن شد

قلوب مؤمنین مصرنزدیک بود که براي  ، ذهنی که با خاطرات ولی محبوب امراهللا لبریز بود انقدر بهنمود نمی
 ،خانه ساده و بی پیرایه وي مأمنی براي همگان بود،و علیرغم منابع ناچیز. حکم پدر یا برادر داشت ها آن

 سادگی بهاحبا دوست داشتند . داد میمنزل  طریقی به رسید می اش خانههمسرش هر کس را به درب باز 



را احاطه  ها آنبنشینند، و این زوج سریعا با چنان محبت و توجهی  ها آنبیایند و در محضر هر دوي 
  .جز حیرت و توجه کاري انجام دهد توانست نمی اي کنندهکه هیچ دیدار  نمودند می

تاثیرش را نشان داد،  وضوح به ساله بود،سالخوردگی، رنج و سختی طوالنی 80، زمانی که وي 1978تا    
 بهسالمتیش 1980نزدیک به پایان .در مصر ادامه داد  مالقات بدیگران بخشیدن و اما او به سفر،تسلی

ترین نحو  ساده بهد که قبرش ، در خواست نمو1981آگست  15قبل از مرگش در .نهاد زوال بهرو  سرعت
  .از همه کسانی که در گورستان بهایی مدفونند در قاهره قرار داده شود تر پایین

،ولی محبوب امراهللا و بیت العدل اعظم گردید؛ او در چهار محفل  وقف سرکار آقامحمد مصطفی  حیات
بسیاري از کشورهاي  بهعضو هیئت معاونت و مشاور خدمت نمود؛  عنوان بهمحلی و دو محفل ملی و 

پیام و سند را ترجمه و دوجزوه مهم به زبان عربی ، یک  ها دهآفریقایی سفر نموده وبه  تبلیغ امراهللا پرداخت؛
عربی نگاشت؛ سه  زبان به تري فصیحانگلیسی که همین مجلد است و کتاب مشابه و  زبان بهکتاب استداللی 

از امر دفاع نمود؛ محبوب احباءو فردي  ها رسانهافتاد و باوجود این در برابر روحانیون و  زندان بهبار در راه امر 
  .مشوق بودربان ،خاضع ، و مه

  :پس از صعودش بیت العدل اعظم پیام ذیل را مخابره نمودند  

محمد  ،از صعود خادم برجسته و ممتاز جمالمبارك،عضو هیئت مشاورین آفریقا، فارس حضرت بهاءاهللا"
و تبلیغی ، اداري  هاي زمینهسابقه طوالنی خدمات فداکارانه وي در . مصطفاي عزیز و محبوب عمیقا متأثریم

  ".موش نا شدنی استامتهورانه و از خود گذشتگی وي در اعتال و دفاع از امر محبوب فر هاي تالش

سال حیات بهایی این آخرین باز مانده خیل فداکار اولین بهائیان مصر  65اظهارات بسیار زیباي فوق آشکارا 
  .نماید میرا خالصه 

نوشته جناب روشن مصطفی است که در عالم IN MEMORIAMبه یادگاراز مقاله  اي خالصهمختصر،این (
  )درج گردیده است781- 768صفحات  18بهائی جلد 

  

                                

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


